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Sammanfattning
Informationssystem  är  något  som företag  använder  för  att  bättre  hantera  i  stort  sätt  alla
aspekter  av  verksamheten.  Företag  investerar  stora  summor  pengar  på  nya  system  samt
utveckling av befintliga system i en strävan efter bättre konkurrenskraft. Idag försöker många
företag  att  komma  åt  ”Business  Intelligence”  aspekten  av  deras  informationssystem,  men
kunskapen om detta område är det inte många som besitter. En del informationssystem, eller
affärssystem(ERP) som det även kan kallas, är väldigt omfattande när det kommer till trender
och utveckling inom IS(Informationssystem) och BI (Business Intelligence)områdena. SAP är
ett av dessa ERPn som anses vara en av världens största affärssystem. 
Företag som Pfizer och Volvo lyckas använda SAP och dess funktionalitet för att utföra sina
uppgifter inom de kunskapsområdena som användare besitter. Detta kan vara kunskaper om
förvaltning  eller  processhantering  vid  tillverkning  och  dylikt.  Problemet  uppstår  vid  de
aspekter av SAP som ingen eller få på företaget har kunskap om, vilket i detta fall är själva BI
aspekten.
Området  ”BI” är någon som SAP tar  hänsyn  till,  men till  vilken utsträckning?  Finns  det
anledningar till varför individer på företag som Pfizer har problem med att använda verktyget
SAP BI ? 
Och framförallt, vad kan göras åt saken?
För att besvara dessa frågor så användes en systematisk litteraturstudie för att hitta relevant
forskning som tar upp faktorer som berör dessa frågor. Detta i kombination med intervjuer av
personer som jobbar på ekonomiavdelningen på Pfizer som försöker använda verktyget. 
Undersökningen hittar att olika modeller kan förklara användares acceptans av BI och med
hjälp av faktorer som förekommer i dessa modeller samt jämförelse med förda intervjuer så
skapas en modell. En modell med syftet att fokusera på relationen mellan icke experter av BI
och designkrav som behövs för att icke experter enklare ska kunna använda BI i deras arbete. 

Nyckelord: Business intelligence (BI), SAP BI, Icke experter, Acceptans av BI
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1. Introduktion

I många organisationer i vårat samhälle så används idag informationsteknologi
(IT) och informationssystem (IS) för att bättre hantera organisationers olika affärsprocesser.
Detta tillåter organisationer att var mer effektiva och precisa vid hantering av information.

De senaste åren så har ett informationshanteringsverktyg börjats användas mer bland olika
typer  av  organisationer.  Verktyget  kallas  Business  Intelligence(BI)  och  är  idag  en  av  de
ledande  faktorerna  som  skapar  konkurrenskraft  för  organisationer  som  applicerar  denna
teknologi(Wixom et al, 2011). Problemet med verktyget är att det kan vara mycket komplext
och innebär stora förändringar i organisationen för att använda detta kraftfulla verktyg för
dataanalys. Verktyget innefattar   användningsområden som har olika grader av komplexitet
vid dataanalyser.  Komplexiteten ökar parallellt med värdet av verktyget, d.v.s. för att få mer
värde av verktyget behövs mer kunskap om verktyget då de innefattar högre komplexitet. 
Baserat på att  BI verktyg har komplexa aspekter som kan vara svårt för icke experter att
använda så leder detta till att organisationer misslyckas med att ta hänsyn till att implementera
dessa viktiga aspekter  av verktyget.  För organisationer  så  innebär  detta  stora förluster  då
initiala investeringar i BI funktionalitet kostar stora summor pengar. Forskning har utförts för
att hitta faktorer som kan påverka hur väl ett BI system implementeras i en organisation där
modeller  används  för  att  koppla  och  rationalisera  olika  faktorer  (Hou  ,2014,  Huang  et
al,2012). LaValle et al.  (2010) hävdar att den kritiska faktorn för framgång med BI är att
minska gapet mellan människor och tekniken.
Denna studie baseras på ett fall på företaget Pfizer som tillverkar och distribuerar läkemedel
av olika typer till hela världen. Pfizer's anläggning i Strängnäs är den anläggning som data
kommer  att  samlas  in  ifrån.  Fabriken  i  Strängnäs  och  koncernen  i  helhet  måste  vara  så
konkurrenskraftiga som möjligt och därmed finns tillgång till BI funktionalitet.
I dagsläget på Pfizer så används BI för att  skapa lite mer detaljrika rapporter,  men denna
process i sig skulle kunna utföras i andra program så som Excel. BI är ett beslutsstödssystem
som ska hjälpa användare att fatta bättre beslut baserat på befintlig data. 
I  denna uppsats  kommer  en undersökning att  göras som går på djupet av problemet med
relationen  mellan  icke  experter  och  komplexa  aspekter  av  BI  funktionalitet.  Genom  att
analysera befintlig forskning och intervjuer med företagets ekonomianställda så kommer en
koppling att göras för att få fram vad som skulle kunna hjälpa företaget med deras stora gap
mellan användare och verktyget BI. 
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2. Bakgrund

Denna undersökning kommer att ta plats på företaget Pfizer i Strängnäs där relevant data om
företagets problem kommer att härstamma. I bakgrunden kommer författaren att ta upp den
kompletterande informationen som behövs för att förstå undersökningen, koncept, företaget
och problemområdet bättre. 

2.1 Pfizer

Pfizer är ett internationellt läkemedelsföretag som skapar och distribuerar läkemedel av olika
sorter. Fabriken som författaren jobbar emot befinner sig i Strängnäs och står för tillverkning
och exportering av läkemedel. Fabriken i Strängnäs har ungefär 200 anställda och Pfizer som
koncern har idag ca 100 000 anställda. Pfizer's fabrik i Strängnäs är framgångsrik och för att
behålla denna framförhållningen så måste ledningen för fabriken ständigt hitta områden att
optimera. Idag år 2016 så genomgår fabriken expansion av anläggningar och implementation
av  ny  funktionalitet  som  kommer  att  samla  in  data  om  tillverkningsprocessen  att  skapa
läkemedel. Denna expansion har lett till att de anställda på företaget upplever en ökad stress
och det är dessa förhållanden som författaren kommer att behöva ta hänsyn till under studiens
gång. Avdelningen med problemet är ekonomiavdelningen som idag jobbar med finansiella
rapporter, resurs delegering, bokföring, löneutbetalning etc. Eftersom detta område hanterar
stora mängder data så blir deras uppgifter komplexa och lätt överväldigande. Det är genom
SAP och SAP BI som hanteringen av data sker. 

2.2 BI

BI  eller  business  intelligence  omfattar  en  rad  olika  data-  användningsområden  som Wixom och
Watson (2010) definerar som följande:

”Business intelligence (BI) is a broad category of technologies, applications,  
and processes for gathering,  storing,  accessing,  and  analyzing data to help 
its users make better decisions”

Definitionen som Wixom och Watson (2010) gör är baserad på det syfte som deras studie har,
vilket i deras kontext är att studera BI och hur BI kan fortsättas att utvecklas. 
Eftersom denna studie baseras på ett  fall  av BI som också är  kontextuellt  så kommer en
definition av BI att skräddarsys för att studiens syfte.
I  Wixom  et  al(2011) artikel  tar  forskarna  upp  något  som  de  kallar  för  Topics  for  BI
coursework(Tabell 1). 
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Tabell 1: Topics for BI Coursework Wixom, B et al(2011) 

Anledningen  till  varför  just  ämnen  inom BI  är  intressant  är  just  för  att  kunna  hitta  och
fokusera på de ämnena som är intressanta för problematiken i studien. För att tydliggöra vad
BI faktiskt innebär i denna studie så behöver författaren hänvisa till de ämnena inom BI som
kommer  att  fokuseras  på.  Studien  introducerar  relationen  mellan  BI  och  Pfizer's
ekonomipersonal. Denna relation har i grund och botten potential för många gemensamma
användningsområden som Data Mining, statistik och rapportering. Men som läget ser ut idag
så saknas kunskap om denna relationen hos ekonomerna på Pfizer. I Wixom och Watsons
(2010) studie så inkluderas en modell av hur en BI baserad organisation ser ut (Figur 1)

Figur 1:A best practice BI environment (Wixom and Watson, 2010)

Modellen (figur 1) beskriver hela processen av en BI baserad organisation. Från vänster i
modellen  så  generas  data   utifrån  källsystemet,  och  i  Pfizer's  fall  är  detta  SAP. Den
genererade  datan hamnar  sedan genom data integration  i  SAPs data  warehouse(Mitten  av
figur 1). Från data  warehouse så tillgängliggörs sedan den insamlade datan till både SAPs
vanliga system men även SAP BI som denna studie baseras på.  Det är alltså längst till höger
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av BI modellen(figur 1) som BI definieras att  innebära i denna studie. Aspekter som data
integration och data warehouse uppbyggnad har alltså ingen relevans i detta arbete. Det värde
som BI kan bidra med till ekonomer för effektivisering av deras arbetsprocess är något som
bör tas på allvar. Samtidigt så kan det vara svårt att lösa problemet med att kunskapen om BI
verktyg saknas då det finns långa utbildningar som lär ut BI och alla dess komponenter, vilket
det inte finns tid för. BI som område behöver därmed simplifieras genom att göra en lång
historia kort, med andra ord fokusera direkt på ämnen inom BI som kan vara av intresse för
ekonomer,  och data  hanterare  generellt.  Data management  som är  en av  de ämnena  som
Wixom et al(2011) tar upp är ett sådant ämne. Detta ämne handlar om hur hantering av data
kan ske på olika sätt. Som en ekonom så hanteras data ständigt i form av finansiella in och
utvärden  i  organisationen.  BI  har  verktyg  som kan underlätta  och  förbättra  dessa  in  och
utvärden genom exempelvis SQL programmering. SQL programmering  kan dock innebär
mer än hantering av data, exempelvis databaskonstruktion. 
För att underlätta och fokusera åt rätt riktning av hantering av data så bör även BI ämnet Data
Mining tas upp. Data Mining innefattar logiken bakom att få värde utav större mängder data.
Detta  i  kombination  med  SQL  programmering  kan  skapa  en  omfattande  grund  för  hur
hantering av existerande data kan vara användbart för ekonomerna på Pfizer. Som tidigare
nämnt så ökas komplexiteten parallellt med värdet av ett verktyg som BI. Data mining och
SQL programmering ger användaren av dessa verktyg möjligheten att utföra olika typer av
analyser.  Davenport(2013)  påstår  att  det  finns  tre  olika  typer  av  analyser,  nämligen
Deskriptiv, Prediktiv och Preskriptiv analys.  Deskriptiva dataanalyser beskriver vad som har
skett  i  organisationen  baserat  på  den  data  som  organisationen  besitter  som  exempelvis
försäljningsvärden. Detta kan beskrivas som en historisk vy av data. Med hjälp av prediktiv
dataanalys så kan en insikt göras hur framtiden kommer att se ut angående de värden man
analyserar, exempelvis försäljning. En preskriptiv datanalys är en mer komplex typ av analys
då denna typ av analys undersöker vad  en organisation bör göra baserat på den data som
finns. Dessa två exempel demonstrerar olika grader av komplexitet i dataanalyser och enligt
Huang et al (2012) så kan det vara svårt för icke experter att använda BIs alla aspekter för att
skapa värde för organisationen.  BI erbjuder även nya sätt att bättre rapportera värdet som
generas från dessa typer av analyser. Genom exempelvis dashboards så kan en ekonom få
tillgång  till  stor  mängd  intressant  data  på  en  och  samma  vy.  Few  (2006)  definerar  en
dashboard som följande:

”A dashboard is a visual display of the most important information needed to 
achieve one or more objectives, consolidated and arranged on a single screen 
so the information can be monitored at a glance.”

Ytterligare så erbjuder Mobilt BI  denna information ad-hoc, alltså vart som helst när som
helst. 
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2.3 SAP och SAP BI

SAP är ett  Enterprise Resource Planning(ERP)system  av SAP AG som är ett företag från
Tyskland. Deras affärssystem är en komplett lösning för organisationer, stora som små. SAP
BI är en plattform för BI verktyg som är direkt kopplat till affärssystemet SAP. Enligt SAP så
är  SAP  BI  ett  verktyg  som  ska  hjälpa  de  anställdas  förmåga  att  ta  snabbare  och  mer
informerade beslut. BI Programmet erbjuder ad hoc-rapportering, vilket är ett hjälpmedel för
att skapa databaserade visuella diagram (dashboards), utföra datamining etc. på plats. Alla BI
områden som togs upp i tidigare kapitel som genererar värde för organisationer är alltså något
som SAP påstår är en möjlighet i deras verktyg SAP BI: 

”Create and publish mobile BI reports, charts, and dashboards and share them 
with your team on any device(www.sap.com).”
”Leverage user-friendly self-service visualization tools to combine data from  
multiple  sources,  analyze  trends,  and  tell  stories  that  captivate  
audiences(www.sap.com).”

Utöver att mobilt BI, dashboards och analyser erbjuds av SAP så påstår de även att detta är
”user-friendly” vilket är något som inte tycks stämma för Pfizer's fall. På SAPs hemsida under
SAP BI sektionen (ww.sap.com) förklarar de även att analyserna innefattar specifikt prediktiv data
analys, alltså den typ av analys som potentiellt kan generera mest värde  men med högst komplexitet
vid hantering. SAP summerar deras analysmöjligheter som följande:

”Our business analytics solutions help you access, visualize, and understand business 
processes and customer data in new ways. Gain strategic insights, identify business  
opportunities,  and  predict  outcomes  –  so  you  can make  the  right  decision  in  the  
moment across your business(www.sap.com).”

I ytterligare kolumner på SAPs sida om analys så spaltas ”predictiv analytics” upp. Men ingen referens

till de andra två analysmetoderna (deskriptiv och preskriptiv )som Davenport(2013) tar upp. Men
eftersom prediktiv analys kan utföras med verktyget så bör även preskriptiv och deskriptiv
analys vara tillgängligt att använda i SAP BIs miljöer. 
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3. Problemområde

3.1 Problemet

Vid den första intervjun med en ekonomi anställd så visades den här bilden (figur 2) när
navigering skulle ske i SAP BI. 

Figur 2: SAP BI huvudmeny

Detta är en bild av hur problemområdets huvudmeny ser ut. Det är här som navigeringar sker
mellan de olika verktygen som SAP BI erbjuder. Problemet i sig framkom vid denna första
interaktion med företaget och detta förklaras i kapitel fem. Organisationer försöker adoptera
nya arbetssätt och verktyg som ska skapa bättre konkurrenskraft mot andra företag genom att
förbättra organisationens många olika aspekter. BI är ett verktyg som kan användas för att ta
bättre beslut och effektivisera arbetssätt genom olika hjälpmedel som BI erbjuder. Problemet
innefattar att SAP BI inte används till dess fulla potential genom att verktyget är specialist
anpassat och inte användarvänligt i den kontexten,  vilket organisationer som har investerat i
dessa  typer  av  verktyg  förlorar  mängder  med  resurser  och  potentiella  konkurrenskraftiga
hjälpmedel på. Detta beskriver även Huang et al,(2012):

”These programs are often executed by DM experts or researchers and not end 
users because (1) end users cannot understand program settings and (2) the  
program interface is not user friendly.” 
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Att program enligt denna studie hanteras explicit av experter kan bero på en rad med olika
faktorer och anledningar som i denna studie kommer att undersökas för att därefter hitta något
sätt att försöka bemöta problematiken med att verktyget inte används. Det figur 2 visar är en
första blick över verktyget SAP BI. Det är här ifrån som första navigering sker gentemot de
verktyg en använder vill utnyttja. 
Tidigare så förklarades vad BI är för en organisation och mer specifikt hur BI kan användas i
detta fall hos ekonomer på Pfizer. Genom att kolla på figur 2 så kan problem identifieras
utifrån de användningsområden som BI egentligen innefattar och det som sägs vara möjligt att
göra enligt www.sap.com. SAP  påstår som tidigare nämnt att verktyget ska ha möjlighet till
att skapa dashboards, analysera data prediktivt,  kunna göra detta mobilt samt att all denna
funktionalitet ska vara lättanvänt. Figur 2 visar däremot en meny med olika alternativ som
kan vara svårt att koppla till dessa BI aspekter. Pfizer's ekonomipersonal har gjort försök att
hitta användningsområden utifrån denna huvudmeny, men de kategorier som presenteras och
den  underliggande  funktionaliteten  tycks  vara  för  svår  att  förstå.  Utifrån  Few's  (2006)
definition av en dashboard att ett  fönster innehåller viktig information som behövs för att
utföra olika mål så kan ett antagande göras att denna huvudmeny i Figur 2 kan anses vara en
typ  av  dashboard  som behöver  erbjuda  möjligheten  att  nå  de  mål  som SAP påstås  vara
möjliga  med  verktyget.  Men en dsahboard  som kommunicerar  information  på  ett  tydligt,
korrekt  och effektivt  sätt  behöver  fylla  vissa kriterier  enligt  Few (2006).  Ett  kriterium är
möjligheten att se helheten av verktyget som Figur 2 inte riktigt lyckas med då kopplingar till
faktiska BI begrepp saknas. Ett annat  kriterium är att  användaren måste enkelt kunna känna
igen element för att kunna hitta rätt i miljön. Dessa kriterium innebär ett behov av en visuell
design som tar hänsyn till den tillgängliga funktionaliteten samt alla potentiella användare,
experter lika väl som icke experter, om SAP vill att SAP BI ska vara ett lättanvänt verktyg. 

3.2 Frågeställning

Baserat på det faktum att hänsyn inte tas till icke experter så utgår följande frågeställning från
att hitta en teoretisk lösning till vad icke experter behöver för att kunna påbörja arbeta med
verktyget SAP BI.

Vad behöver icke experter för att  börja använda BI funktionalitet?

3.3  Orsaker till problemet

Tidigare forskning har en tendens att fokusera på chefer och inte andra potentiella användare.

”To face the challenges arising globally, more managers are using information 
technology (IT)  and information systems (IS)  in business”(Tony Cheng-Kui  
Huanga, Chuang-Chun Liub och Dong-Cheng Changa, 2012). 

I Huangs et al,(2012) studie så utförs forskningen däremot på en individnivå där chefen är i
fokus. Problemet med detta är att en chef oftast tenderar att läsa rapporter istället för att skapa
rapporter.  Detta  beskriver   Yu-Wei  Chang,  Ping-Yu Hsu,  Wen-Lung Shiau(2013)  i  deras
studie om chefers avsikt att använda BI. 
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”it  has been reported that only limited numbers of managers are willing to  
create reports”Yu-Wei Chang, Ping-Yu Hsu, Wen-Lung Shiau(2013).

Skapare av rapporter är alltså oftast experter inom BI och DMT(Data Mining Tool) och detta
menar Huang et al,(2012) beror på två faktorer:

”These programs are often executed by DM experts or researchers and not end 
users because (1) end users cannot understand program settings and (2) the  
program interface is not user friendly.”

I samband med att dessa två faktorer identifieras även:

(”end users cannot understand program settings and (2) the program interface 
is not user friendly.”) 

så identifieras även relevansen till  denna studies frågeställning som försöker ta hänsyn till
dessa ”end users” eller icke experter i detta fall. Det Huang et al(2012) kommer fram till att
uppfattad  användarvänlighet  och  användbarhet  är  de  två  viktigaste  faktorerna  som berör
användning av ett DMT. För att identifiera ytterligare nyckelfaktorer som kan beröra dessa
uppfattningar  så  föreslås  fortsatt  forskning  som  författarens  studie  kommer  att  försöka
bemöta:

”These  results  confirm  that  the  two  beliefs  discussed  above,the  perceived  
usefulness and perceived ease of use of a DMT, are the most important factors 
affecting  user  intentions.  Therefore,  this  study  conducts  further  research to  
identify the key antecedents affecting the two beliefs. ”

I ett försök av att hitta andra nyckelfaktorer så kommer andra studier att granskas. 

3.4 Förväntat resultat

Utifrån Paul och Carmines studie(2010) om framgångsfaktorer där ”training”(tabell 2) inte
var en stor förekomst, och SAP's avgränsning av icke experter, i kombination med Huang et
al(2012) uttalande, så uppstår ett tydligt mönster av att avgränsa personer utan förkunskap. En
organisation  består  av  användare  med  olika  kunskaper  om  olika  saker.  Personer  utan
förkunskaper om BI är något som SAP inte tar större hänsyn till  trots att dessa människor
också kan förbättra organisationen genom användning av verktyget.  Det är i denna studie
som detta problem kommer att tas upp och bemötas. Med det som har sagts hittills så är det
förväntade resultatet  att  få ut värdefull  kunskap om icke experters relation till  BI och hur
denna relation kan förbättras. Denna studie kollar närmre på att belysa det faktum att inte
tillräcklig hänsyn tas till användarnas faktiska behov. Verktyget SAP BI erbjuder många och
väldigt användbara möjligheter som idag enbart kan användas av användare som vet hur BI
fungerar och vad det är. Målet med denna studie är inte bara att  belysa hänsyn till  dessa
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användare, men också försöka hitta någonting som kan leda till en påbörjad användning av
verktyget för icke experter.

3.5 Avgränsningar

Organisationer  utan rapportdata  eller  någon typ  av databank kan inte  applicera  BI analys
metoder och kommer att behöva affärssystem som samlar in och sparar data som sedan kan
användas. Att hjälpa en organisation utan någon typ av databank skulle omfatta ett mycket
större arbete och därför kommer inte denna studie att undersöka sådana förhållanden. Även
fast en stor del av BI handlar om att skapa lösningar som kan hantera BI så måste aspekter
som konstruktion av Data Banker, modellering etc. avgränsas för att reducera storleken på
projektet.  Med  det  sagt  så  vill  jag  betona  faktumet  att  dessa  typer  av  organisationer
fortfarande rent praktiskt skulle kunna använda en introducerande BI guide för att få bättre
kunskap om området så att framtida beslut om investeringar i affärssystem kan göras med bra
information om vad ett system bör eller kan klara av. Användning av andra applikationer mer
än SAP, SAP BI samt Excel avgränsas med hänsyn till den guide som skall skapas som är
specifikt för SAP BI. Hade resurserna funnits hade andra program kunnat analyseras parallellt
med SAP BI för att jämföra exempelvis användbarhet. Begreppen som förekommer i BI är
statiska i relation till dokumentets innehåll. Trots att områdets snabba utveckling är en bra sak
så  måste  avgränsningar  göras  för  att  inte  omfatta  nya  begrepp  inom BI  då  studien  inte
kommer att uppdateras efter nya upptäckter inom BI.
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4. Metod

I denna studie så undersöks det oanvända BI verktyget SAP BI för att ta reda på vad som
behövs  för  en  påbörjad  användning  av  verktyget.  För  att  ta  reda  på  vad  som  orsaker
fenomenet med det oanvända verktyget så kommer vetenskapliga metoder att användas för att
ta fram data om problemet. Orsakerna kommer att summeras och sammanställas för att se vad
som kan hjälp icke experter  att  använda BI.  Författaren kommer  att  införskaffa data från
intervjuer  och  litteratur  för  att  bemöta  problemet.  Premisser  skapas  efter  varje
datainsamlingsmetod som kommer att ligga som grund för en mer övergripande hypotes om
problematiken.  Informationen som förväntas hittas bör visa på en viss tendens av problem i
relationen  mellan  icke  experter  och  verktyget  SAP  BI  samt  hur  denna  information  kan
användas  för  att  bemöta  problemet.  Genomförandet  av  detta  arbete  kan  delas  in  i  fem
huvudsteg  (steg  1,2,3,4,5,).  De  fem  stegen  som  ingår  i  genomförandet  av  denna  studie
presenteras under i figur tre:

Figur 3: Metod 
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1. Börja analysera litteratur angående användning av SAP BI för att hitta motivering. En
skanning av den akademiska världen är det som först och främst måste göras i syftet
att  se till  så att  det arbete som utförs inte är redundant i förhållande till  vetskapen
berörande frågeställningen.  Antingen hittas ett tomrum i den vetenskapliga världen
som behövs fyllas,  eller  om ett  liknande problem har  blivit  löst  så kan författaren
använda sig av andra forskares tidigare bidrag för att bygga på, förbättra och styrka
vetskapen bakom problematiken. Material till denna datainsamlingsmetod kommer att
hämtas  från  akademiska  texter,  tidskrifter,  artiklar,  böcker  och  skolmaterial  från
Högskolan  i  Skövde  med  ämnesinriktning  informatik.  Detta  steg  (Steg  1)  utförs
genom att hämta litteratur från dessa olika relevanta källor för att ta reda på följande:

• Vilka  hjälpmedel  erbjuds  av  SAP  BI?  Vad  har  SAP  gjort  för  att  hjälpa
organisationer som använder SAP BI, Kan SAP anses ha tagit hänsyn till ”icke
experter”  genom de eventuella hjälpmedel som finns?

• Finns tidigare forskning om SAP BI? Vad säger forskning om verktyget SAP BI?
Hur bra är verktyget i relation till  andra verktyg ? Finns det intressanta studier
kring användning av programmet?

• Finns tidigare forskning om organisationers benägenhet att använda BI/SAP BI?
Är det ett bra verktyg för icke experter eller kan bara experter använda verktyget
med rätt förkunskap? Hur ser forskningen på andra BI program i relation till att
påbörja användning i en organisation? Finns det program som har lyckas? Varför
lyckas  de?  Finns  det  program  som  misslyckas?  Varför  misslyckas  de?Hur
förhåller sig SAP BI till dessa olika program, vilka förutsättningar finns i SAP BI i
relation  till  andra  program  som  lyckas  /  misslyckas  när  det  kommer  till  BI
integrering. 

• Finns tidigare forskning kring att hjälpa organisationer att börja använda BI/SAP
BI?  Hur  har  tidigare  forskning  bemött  problemet  med  att  integrera  BI  i  en
användares vardag ?Vilka var svårigheterna?

2. Med steg ett avklarad bör en viss insikt i problematiken erhållas av författaren om vad
som potentiellt kan vara problemområden för användarna. Med detta steg avklarat så
kan steg 2 påbörjas som innebär den kvalitativa datainsamlingsmetoden intervjuer. För
att  kunna  göra  en  jämförelseanalys  av  datainsamlingsmetoderna  så  formuleras
intervjufrågor  som  är  relevant  för  problematiken  samt  för  användarnas  vardag.
Intervjuerna  skall  genomföras  enligt  forskningsetiska  principer  som  presenteras  i
intervju delen av metodkapitlet.

3. Med den akademiska analysen slutförd (steg 1) samt intervjuer genomförda (steg 2) så
kan en jämförelseanalys av det insamlade materialet skapas och en analys påbörjas.
Vid detta steg (steg 3) så utförs en grundlig analys av det insamlade materialet för att
göra upptäckter som kan visa på varför situationen är som den är för Pfizer, men också
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för  att  svara  på  den  vetenskapliga  frågeställningen.  Användning  av
Intervjuinformation,  akademisk information samt verktygsanalysen för att precisera
vad som bör göras, hur det bör göras samt styrka motivering till varför allt detta är
viktigt.

4. Använd informationen från jämförelseanalysen för att  hitta  en teoretisk lösning till
Pfizer's problem.

5. Summera arbete och resultat.  Vad hittades under projektets gång som var intressant
för frågeställningen? Vilka delar av lösningen gillades/ogillades av Pfizer/Extern org.
? Hur kan fortsatt  arbete med BI integrering utföras och vilken intressant fortsatt
frågeställning finns det att ta upp?

4.1 Val av metod

När ett forskningsarbete ska utföras så är det viktigt att välja en forskningsmetod som bäst
passar  forskningen.  Den  första  identifieringen  som  behöver  göras  är  om  kvalitativ  eller
kvantitativ  forskning bör användas för att  svara på frågeställningen.  Då frågeställningen i
denna  studie  syftar  på  att  öka  förståelsen  kring  problemet  med  ”vad  behövs”  så  menar
Berndtsson et al (2008) att detta är ett problem som en kvalitativ ansats kan svara på. Den
kvantitativa metoden att samla in data på är i många fall mycket användbar för att få en så bra
helhetsbild som möjligt då fokus ligger vid att ”kvantifiera data”, att dra slutsatser på större
mängd icke kvalitativ data som exempelvis ja och nej frågor. (Patton, 2002). För att samla in
data från personerna som problemet berör så menar Berndtsson et al (2008) att intervjuer är
ett bra tillvägagångssätt. I det förhållande som författaren har till ägaren av problemet, alltså
ekonomipersoner på Pfizer, så finns en distinkt okunskap berörande SAP BI. En parallell kan
dras med ett verktyg i ett förråd som ingen använder och där få vet om att verktyget ens
existerar. 
En  kvantitativ  datainsamlingsmetod  behöver  innefatta  större  mängder  respondenter  än
kvalitativ  insamlingsmetod.  Författaren  ser  därmed  ett  problem  med  den  kvantitativa
datainsamlingsmetoden då de personer som inte vet om att verktyget ens existerar kommer
inte kunna bidra med någon värdefull kvantifierbar information. Allwood (2004) menar att en
kvalitativ metod är till för att greppa helheten av den egna upplevelsen. Därmed, eftersom
antalet  respondenter  är  få,  så  väljs  den  kvalitativa  datainsamlingsmetoden  intervjuer  med
öppna frågor för att  införskaffa data  på framför  den kvantitativa.  Berndtsson et  al  (2008)
förklarar även att  det är svårt att  kontrollera  de svar som  respondenterna ger, så därmed
kommer även öppna frågor att användas i förhållande till intervjuerna. För att påbörja studien
så  behöver  författaren  först  fördjupa  sig  i  problematiken  på  något  sätt.  Detta  menar
Berndtsson et al (2008) kan göras genom en litteraturstudie. Fallet som studien baseras på
väcker en intressant fråga om vad för analysmetod som bör användas för att  bäst  bemöta
fallet. Baserat på att en observation har gjorts på Pfizer att de har ett problem med att använda
SAP BI så innebär det att valet av metod står mellan en induktiv eller deduktiv analysmetod
(Saunders et  al,  2007).  Induktiv forskning är ett  tillvägagångssätt  där en teori  träder fram
genom en specifik  observation.  I  deduktiv  metod  så ligger  istället  fokus på  att  testa  och
konfirmera hypoteser. 
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Eftersom en observation har gjorts på företaget om ett visst fenomen som i nuläget bara kan
spekuleras om varför detta är på detta vis så har en induktiv ansats valts. Saunders et al (2007)
förklarar  att  det  är  bra att  använda induktiv  innehållsanalys  för  att  skapa en länk mellan
observation och forskningen som kommer att behövas för att förstå problemdomänen. 

4.2 Systematisk litteraturstudie

Systematisk litteraturstudie (SLR) är en litteraturgranskningsmetod avsedd för att identifiera,
utvärdera  och  tolka  all  tillgänglig  forskning  som  är  relevant  till  studiens  frågeställning.
Författaren gör ett tidigt antagande att forskning och litteratur som tar upp denna studies typ
av problematik bör finnas till viss grad. En systematisk litteraturstudie ger denna studie en
ökad trovärdighet samt chans att faktiskt hitta och ordentligt dokumentera vilken vetskap som
finns och hur det relaterad till detta fall. Problemet med att icke experter inte använder BI
verktyget  kan rationaliseras  genom att  intervjua de personer  som upplever  problemet  och
sedan identifiera vilken typ av forskning som bäst representerar den upplevda problematiken. 

Enligt Kitchenham (2004) så kan en systematisk litteraturstudie delas in i tre faser: Planering,
utförande  och  rapportering.  I  planeringsfasen sker  identifiering  av  behovet  att  göra  en
litteraturundersökning och sedan skapas ett protokoll för hur undersökningen ska gå till. När
planeringsfasen är utförd så påbörjas utförandet av den planerade litteraturstudien. I denna fas
så utövas själva processen som kan delas upp i fem steg. Det första steget är identifiering av
forskning som är till för att hitta relevant forskning till det ämne som författaren har planerat
att göra en litteraturstudie på. För att hitta relevant litteratur så används en sökprocess som
innefattar  dokumentering  av  sökprocessen  i  sig.  För  att  förhålla  en  god  repeterbarhet  så
dokumenteras namn på databaser som sökningar utförs i, sökstrategi för varje databas, datum
då sökningen gjordes  samt  åren som sökningarna täcker.  Vid sökning i  andra källor  som
exempelvis webbsidor så ska dokumentationen täcka datumet som sökningen tog plats vid,
URL till webbsidan samt andra specifika sökkriterier värt att notera. När steg ett är avklarat
och olika relevanta studier har samlats in så kan steg två påbörja vilket innebär att välja ut
vilka  av  de  insamlade  studierna  som ska  användas  som primärstudier  i  litteraturstudien.
Enlight  Kitchenham (2004)  så  selekteras  dessa  primärstudier  baserat  på  inkluderings  och
exkluderingstermer  som  specificeras  i  planeringen  av  sökprocessen.  Dessa  termer  kan
innefatta exempelvis graden av relevans och överförbarhet från identifierad studie till denna
studies  osv.  När  primärstudier  har  valts  ut  så  påbörjas  steg  tre.  Steg  tre  innefattar
kvalitetsbedömning av de utvalda primärstudierna för att bedöma om materialet i de utvalda
studierna  faktiskt  går  att  använda  baserat  på  kvalitén  av  studien.  När  exkluderingar  och
kvalitetsbedömningar har utförts så kan processen att utvinna data från de utvald studierna
påbörjas. Datautvinningen bör utföras på ett sätt som är konsekvent genom alla studier som
data utvinns från. När data har utvunnits på ett konsekvent sätt så kan steg fyra påbörjas vilket
innebär en summering av den insamlade datan. Summeringen kan enligt Kitchenham (2004)
vara av en deskriptiv  natur,  men kan kompletteras  med an kvantitativ  summering av den
insamlade datan. 
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4.2.1 Identifiering av forskning 

För  att  hitta  användbara  studier  som  kan  relateras  till  denna  studie  så  måste  sökfraser
undersökas och preciseras så att antalet potentiellt användbara studier reduceras till en mer
resonabel mängd. Anledningen till varför strävan efter ett reducerat antal relaterade artiklar är
viktigt  är  på  grund  av  att  noggrannheten  i  sökprocessen  för  en  systematisk
litteraturundersökning  skiljer  sig  från  en  vanlig  litteraturundersökning.  I  en  systematisk
litteraturundersökning så tas hänsyn till  befintlig forskning på ett mycket  bredare och mer
omfattande sätt (Kitchenham, 2004).

4.2.1.1 Sökning

För att påbörja undersökningen så måste testsökningar med olika kombinationer av ord för att
hitta och precisera vilka sökord som bör användas. Orden bör erhålla en viss relevans till
studiens frågeställning för att kunna hitta relaterande premisser. Vissa databaser har visat sig
ge fler resultat än andra, och det är primärt worldcat  som har använts för att få fram den data
som samlats in. 

4.2.2 Val av primärstudier

Valet av vilka studier som primärt kommer att användas i denna studie sker genom liberala
men ändå resonabla kriterier. Studier kommer att inkluderas och exkluderas baserat på denna
studies forskningsfråga. Underliggande finns detta stegs inkluderings/exkluderingskriterier
Exkludering:
Studier som inte är ett resultat av relevant sökfras.
Titlar och abstrakter som har för låg relevans till forskningsfrågan kan inte ge ett trovärdigt
bevis och därmed exkluderas dessa typer av artiklar.
Böcker, Journaler artiklar etc. som måste köpas
Inkludering: 
Studier av engelskt och svenskt språk.
Studier med en viss relevans till forskningsfrågan.
Läsbar utan extra kostnader

4.2.3 Kvalitetsbedömning av studie

Utöver de inkluderingar och exkluderingar som hittills gjorts så kommer de utvalda studierna
att ytterligare utvärderas baserat på följande exkluderings kriterier:
Exkludering: 
Studier som inte erhåller status peer-reviewed.
Studier som inte är nerladdningsbara/nåbara av författaren.
Studier baserat på Titel och abstraktion saknar relevans.
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4.2.4 Datautvinning

Syftet med denna fas är beskriva data utvinnings processen från de insamlade studierna. När
data  utvinns  från  de  insamlade  primärstudierna  så  påstår  Dey  (1993)  att  man  ska  ställa
följande frågor för att bli så insatt i kontexten som möjligt: Vem säger det? Vart händer det?
När hände det? Vad händer? och Varför?. Med dessa frågor besvarade för varje granskad
studie så minskar chansen för misstolkningar och kontexten bör blir korrekt beskriven och
refererad  till.  I  resultat  kommer  dessa  faktorer  att  tas  upp i  löpande text  för  att  beskriva
kontexten  sp  tydlig  som  möjligt.  Data  som  utvinns  kommer  att  vara  baserade  på
forskningsfrågan och varje datapunkt ska dokumenteras enligt  Kitchenhams (2004) förslag:

• Datumet när data införskaffades från studien
• Titel, författare och publikationsdetaljer
• andra noteringar

4.3 Intervjuer

När analysen av litteraturen har utförts så kommer intervjufrågor att skapas baserat på det som
hittades i litteraturen. Intervjuer som utförs kommer att vara semistrukturerade av syftet att
hålla igång flödet av intervjun. Ett antal med fördefinierade frågor finns i en semistrukturerad
intervju,  men  ordningen  som dessa  frågor  ställs  i  är  mindre  viktigt  menar  Oates  (2006).
Semistrukturarade frågor används för att tillåta intervjupersonen att tala öppen om frågorna,
detta  av  syftet  att  upptäckta  den faktiska  problematiken  istället  för  att  få  direkta  svar  på
frågor.  I  denna  studie kommer  därmed  relevant  information  från  personer  på
ekonomiavdelningen att införskaffas genom att föra öppna intervjuer där frågor om dem och
hur deras relation till BI och deras arbete ser ut. Berndtsson et al (2008) påstår att det dock
finns en risk med att  använda öppna intervjuer då intervjupersonens egna uppfattning kan
påverka resultatet som i sin tur kan påverka trovärdigheten. För att bemöta detta så används
olika begrepp som kan relateras i litteraturen för att leda diskussionen i rätt riktning.

4.3.1  Hantering av intervjudata

Insamlad data från intervjuerna transkriberas och summeras för att sedan kunna kategorisera
och placera dem i rätt kontext.  För att analysera innehållet  av transkriberade intervjuer så
används analysen av litteraturen i kombination med intervjuerna för att hitta relevans. Genom
att  ha  en  konsekvent  analysmetod  mellan  datainsamlingsmetoder  så  minimeras  risken  att
analyserad data blir missledande och otydlig. 

4.3.2  Etiska aspekter 

Vid forsknings så är det viktigt att ta hänsyn till forskningsetiska principer när det gäller att
hantera andra personer. I denna del av studien så kommer olika forskningsetiska principer att
presteras som har tillämpats under intervjuer.
De personer som blir intervjuade i denna studie informeras om att ge samtycke att delta i
studien och att den information som anges av intervjupersonen inte kommer att hållas emot
dem på något sätt med hänsyn till personens privatliv(Flick ,2009). Denna studie kommer inte
att ange intervjupersonernas namn utan kommer att betecknas som P# för att ta hänsyn till

21



personens integritet. Bryman (2009) rekommenderar även att följande punkter förmedlas till
intervjupersonen för att erhålla forskningsetiska principer:

• kort beskrivning av processen och varför intervjupersonen har valts.
• Att intervjun kommer att spelas in om personen går med på det
• Att intervjupersonen får läsa transkriberingen samt addera kommentarer
• Kontaktuppgifter  som mejl  och  telefonnummer  om intervjupersonen  har  något  att

tillägga eller fråga. 
Utöver dessa punkter så kommer även följande punkter att tas hänsyn till för att öka chansen
för ett bra resultat:

• Två  inspelningsapparater  för  att  täcka  eventuella  problem  och  buggar  med
inspelningstekniken. 

• Författaren kommer att  förhålla sig så neutral  som möjligt  inför personen som blir
intervjuad för att undvika antydan till rätt och fel svar då detta leder till icke trovärdig
data. 

4.4 Data syntes/ analysmetod

När data har samlats in från de utvalda primärstudierna så måste en syntes ta plats för att få
fram användbar  information och bevis.  Syntesen kommer  att  innefatta  en deskriptiv  natur
eftersom det insamlade materialet kommer att granskas enligt kvalitativa principer. Kontexten
och meningen med de funna primärstudierna kommer att beskrivas för att ge en helhetsbild av
vart de funna resonemanget kommer ifrån och varför det relaterar till denna studie. Kontexten
kommer  sedan  att  summeras  på  ett  sätt  som  möjliggör  induktion.  Genom  Induktiv
innehållsanalys  påbörjas  utförande  av  fem steg  som Elo,  Kynga  Elo  och Kyngas  (2008)
föreslår(Figur 4):
1. Open  Coding:  Första  utfall  mot  kategorisering.  Noteringar  och  kategorier
skapas för att täcka all aspekter av kontexten.
2. Coding  sheets:  Kategorierna  summeras  på  en  och  samma
ramverk/papper/bilaga
3. Grouping:  Listan av kategorier  grupperas och slås ihop där en viss relevans
finns.
4. Categorizing:  Författaren  behöver  tolka  kategorierna  för  att  bedöma  vilka
kategoerier som hör ihopp.
5. Abstraction:  Här  formuleras  en  generell  beskrivning  av  forskningsfrågan
genom de generede kategorierna. Abstraktionsprocessen skapar hierarkier av kategorier och
sub-kategorier. Denna process fortsätter så länge som det behövs. 

Abstraktionsfasen  kommer  att  generara  en  modell  som  är  baserat  på  den  funna  datan  i
litteraturstudier  samt  intervjuer.  Denna  modell  kommer  att  vara  slutprodukten  av  denna
studie. Modeller är något som forskare använder flitigt för att beskriva olika faktorer som kan
ha påverkan på  en användares  tendens att  använda ny IT eller  IS som exempelvis  TAM
modellen  av  Davis,  Bagozzi  och  Warshaw (1989)(Se  figur  11).  I  strävan  efter  att  bättre
förklara fenomenet så har försök  gjorts att bygga ut från TAM till TAM1,2 och 3, vilket gör
modellen allt mer komplex. Problemet med TAM modellen i dess enklaste form är att faktorer
som användbarhet och användarvänlighet är för vagt för att precisera exakt vad dessa faktorer
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faktiskt innebär. När TAM modellen utvecklas så ökar istället komplexiteten för att förklara
olika faktorer som har påverkan på  användbarhet och användarvänlighet som gemensamma
nämnare. Att spalta upp olika anledningar som i sig är korrekta, kan i sin tur göra problemet
större än nödvändigt. Baserat på det Mulaik et al(1989) föreslår om skapande av modell så
kommer ett försök göras att skapa en enkel men ändå förklarande modell till hur problemet
kan bemötas, Taylor och Todd  (1995) citerar Mulaik et al.(1989):

”By their reasoning, a model that provides good prediction while 
using the fewest predictors is preferable. ”

Taylor och Todd (1995) fortsätter med att säga:

”Assuming reasonable fit and explanatory power, models should beevaluated in
terms of both parsimony and their contributionto understanding. For predictive,
practical applications of the model, parsimony may bemore heavily weighted.”

Baserat på de Taylor och Todd(1995) påstår så behöver alltså en bra modell innehålla så få
element som möjligt men ändå beskriva det nödvändiga för att nå målet med modellen vilket
tidigare modeller inte riktigt lyckas med. 
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Figur 4: Elo S. & Kynga Elo S. & Kyngas H. (2008)
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5. Genomförande

Här presenteras genomförandet av datainsamlingsmetoderna i mer detalj. För att förtydliga
hur  processen  går  till  för  att  få  fram  ett  resultat  och  sedan  en  slutsats  så  skapas  en
modell(figur 5)  som visar de olika stegen: 

Figur 5: Genomförande 
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5.1Litteraturstudie 

För  att  hitta  studier  med  liknande  problematik  och  scenario  så  behöver  sökningsfraser
skräddarsys för kunna påbörja litteraturstudien. Eftersom metoden som används är strategisk
litteraturstudie  så  ligger  mycket  vikt  vid  noggrannhet. Sökta  ord  som  används  och  inte
används har dokumenterats, men enbart de sökningar som har vart användbara kommer att
dokumenteras ytterligare som Kitchenham (2004) föreslår. Det första steget i processen är att
identifiera vilka sökord och fraser som ska användas.
Databaser som forskning har hämtats från:

• worldcat
•  IEEEXplorer
•  LIBRIS
•  ebscohost
•  ProQuest
•  Sciencedirect
• Elsevier 

Det är framförallt Worldcat som har använts för att få fram dessa databaser.

5.1.1 Sök Iteration #1

Sökta ord och fraser relaterat till denna studies frågeställning presenteras underliggande:
• SAP BI
• SAP BI no expertise
• SAP BI for non- experts
• SAP BI integration
• SAP BI adaptation
• BI
• BI no expertise
• BI for non- experts
• BI integration
• BI adaptation
• Business Intelligence
• Business Intelligence learning
• Business Intelligence no expertise
• Business Intelligence lack of support
• Data Warehousing

Dessa sökord har valts av anledningen att försöka hitta icke experters relation till SAP BI och
potentiella  anledningar  som  träder  fram  efter  ytliga  granskningar  av  abstraktioner.
Sökningarna  har  gjorts  i  den  ordningen  som  sökorden  presenteras  i.  Det  visade  sig  att
söktermen SAP BI gav väldigt få resultat varav inga kunde relateras till forskningsfrågan. För
att utöka sökningsytan så adderades ord som kan relateras till  denna studies frågeställning.
Ord som expertise, integration samt adaption. Vidare sökning med sökordet  SAP exkluderat
där  enbart  BI ihop med preciserade  termer  gav samma resultat  som med  SAP inkluderat.
Sökningar  med  förkortningarna  SAP BI och  BI gav  inga  bra  resultat,  därmed  har  dessa
förkortningar valts att exkluderas för att hitta relevanta primärstudier.
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När hela termen Business Intelligence användes så började mer relevant litteratur träda fram.
Redan  vid  hela  termen  använt  så  framkom  resultat  som gav  indikationer  till  nyanser  av
sökkombinationer.  Ordet  expertise  användes  i  kombination  med Business  Intelligence  då
expertise är en sak som saknas på Pfizer. Sökningen Data Warehousing baserades på att i
tidigare skede innan Business Intelligence hade blivit stort användes Data Warehousing för att
hänvisa till hantering av data. Detta gav ett resultat som var intressant då  forskare fortfarande
har en tendens att använda denna typ av benämning fast ämnet i sig är mycket snarlikt det av
Business Intelligence. Sökorden preciserades mer och mer för att hitta så mycket data som
möjligt om forskningsfrågan. De studier som har valts har en viss relevans till denna studies
läge och situation samt att intressanta premisser och teman har förekommit i dessa studier.
Med avgränsningar  så  är  den  resulterande  listan  av  sökfraser  som har  använts  för  att  nå
användbara studier följande:
sökning #1
Sökfras: Business Intelligence no expertise

Titel:  Managing the Implementation  of Business Intelligence  Systems:  A Critical  Success
Factors Framework

Publikations år: 2008

granskad: 05 maj 2016

databas: ProQuest

Exkluderings/Inkluderingskriterier:

 Artiklar(3596)
 Peer-reviewed (2877)
 Nerladdningarbara artiklar (30)
 Relevans baserat på titlar och abstrakt (1)

sökning #2
Sökfras: Data Warehousing

Titel: Data Warehousing Infusion and Organizational Effectiveness

Publikations år: 2008

granskad 10 maj 2016

databas:IEEE Journals & Magazines
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Exkluderings/Inkluderingskriterier:

 Artiklar(32)
 Peer-reviewed (27)
 Nerladdningarbara artiklar (18)
 Relevans baserat på titlar och abstrakt (1)

sökning #3
Sökfras:  Business Intelligence

Titel: Business Intelligence (BI) Critical Success Factors

Publikations år: 2010

granskad: 12 maj 2016

databas:worldcat

Exkluderings/Inkluderingskriterier:

 Artiklar(693)
 Peer-reviewed (489)
 Nerladdningarbara artiklar (33)
 Relevans baserat på titlar och abstrakt (1)

Utöver de sökningar som har gjorts med de angivna sökorden så har SAPs hemsida om SAP
BI granskats för att få en bild av vad problemdomänen innefattar. 

URL#1:  https://training3.sap.com/shop/course/oboa11-okp-sap-businessobjects-analysis-11-
for-microsoft-office-e-learning-095-g-en/
Granskad: 07 April 2016
URL#2: http://scn.sap.com/docs/DOC-7819
Granskad: 05 April 2016
URL#3:  http://go.sap.com/solution/platform-technology/analytics/business-intelligence-
bi.html?campaigncode=CRM-SE16-3DI-PPC_ITAC
Granskad: 08 April 2016

Summering
Antal funna primärstudier efter inkluderings/exkluderingskriterier: 3
Studier täcker årtal: 2008-2010
Antal URL länkar: 3

28

https://training3.sap.com/shop/course/oboa11-okp-sap-businessobjects-analysis-11-for-microsoft-office-e-learning-095-g-en/
https://training3.sap.com/shop/course/oboa11-okp-sap-businessobjects-analysis-11-for-microsoft-office-e-learning-095-g-en/


5.1.2 Sök Iteration #2

Vid en nya iteration mot databassökning så används nya söktermer baserat på upptäckten av
relevanta modeller så som TAM (technology acceptance model). Denna modell har en mycket
bättre relevans till studiens problematik så därmed togs även initiativet till sök iteration #2.
sökning #1
Sökfras: adoption of data mining

Titel: An empirical investigation of factors influencing the adoption of data mining tools

Publikations år: 2012

granskad: 10 september 2016

databas: Elsevier 

Exkluderings/Inkluderingskriterier:
Artiklar(13231)
 Peer-reviewed (10103)
 Nerladdningarbara artiklar(185)
 Relevans baserat på titlar (3)

sökning #1
Sökfras: adoption of data mining

Titel: The effect of organizational attributes on the adoption of data mining techniques in the
financial service industry: An empirical study in Taiwan

Publikations år: 2003

granskad: 10 september 2016

databas: ProQuest 

sökning #1
Sökfras: adoption of data mining

Avgränsar följande
Titel: Investigating use continuance of data mining tools 

Publikations år: 2013 

granskad: 10 september 2016

databas: ScienceDirect

29



anledning till avgränsning:
Även fast likheter fanns mellan tidigare sökta studier så avgränsas denna studie då den utgår
från att verktyget används, vilket det inte gör för Pfizer's fall.

sökning #1
Sökfras: adoption of data mining

Titel: Investigating use continuance of data mining tools 

Publikations år: 2014  

granskad: 10 september 2016

databas: sbp-journal

Exkluderings/Inkluderingskriterier för sökning #1:
Artiklar(13231)
 Peer-reviewed (10103)
 Nerladdningarbara artiklar(185)
 Relevans baserat på titlar (3)

Extra noteringar sökning #1:
Antalet artiklar efter inkluderings och exkluderingskriterier var avsevärt många när det kom
till denna sökning. Anledningen till varför enbart tre stycken artiklar av alla dessa 185 stycken
användes är av anledningen att sorteringen har skett enligt relevans. Det vill säga att de första
sidorna alltid  kommer att  ha högst relevans till  den sökta termen.  Efter  några sidor in  så
försvinner  relevansen  i  titeln  näst  intill  helt  och  eftersom  en  av  kriterierna  enligt
litteraturstudien är att hitta studier med en viss typ av relevans i titeln så exkluderas resten av
artiklarna. 

sökning #2
Sökfras: BI usage intention

Titel: An empirical study of managers’ usage intention in BI

Publikations år: 2014  

granskad: 10 september 2016

databas: SpringerLink
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Exkluderings/Inkluderingskriterier för sökning #2:
 Artiklar(614)
 Peer-reviewed (431)
 Nerladdningarbara artiklar (2)
 Relevans baserat på titlar (1)

Summering
Antal funna primärstudier efter inkluderings/exkluderingskriterier: 4
Studier täcker årtal: 2014-2016

            Antal URL länkar: 0

5.2 Genomförande av Intervjuer 

Totalt sex intervju förfrågningar mot personal på ekonomiavdelningen på pfizer har gjorts.
Fyra av dessa ansåg att de inte var kvalificerade nog att tala om ämnet på grund av ingen
erfarenhet av SAP BI. 
Resterande två hade lite erfarenhet av SAP BI och gick med på att bli intervjuade. Den första
personen som blev intervjuad (Person 1) var även uppdragsgivaren till  författaren.  Denna
person erhåller  ekonom som titel  och har jobbat med SAP BI ytligt.  Den andra personen
(Person 2) erhåller titeln operational excellence/ project manager. Person två är den som kan
mest om SAP BI och har vart en ledande aktör i att ge användbar information. 
Intervjuer hölls på plats på företaget Pfizer då intervjupersonerna kan känna sig mer bekväma
i en miljö de känner till(Berndtsson et al. 2008).
Person ett och två blev informerade om de informella punkter som togs upp i appendix A.
Personerna  gav  ett  verbalt  beviljande  att  inspelning  och  dokumentering  var  okej.  Båda
intervjuerna pågick ungefär 20 - 30 minuter.
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6. Resultat

I detta kapitel av studien presenteras den data som kan ha en direkt eller indirekt påverkan
på undersökningens grundfrågeställning.  Data som har samlats in kommer summeras och
relateras till frågeställningen genom att dra delslutsatser. 

6.1 Insamling av data – Litteraturstudie 

För att presentera insamlad data från litteraturstudier så kommer kontexten att förklaras och
relateras till denna studie för att i slutänden kunna göra delsummeringar av resultaten.

6.1.1 Funna premisser Iteration #1

1.Business Intelligence (BI) Critical Success Factors

År 2010 så gjordes en undersökning av Paul Hawking och Carmine Sellitto som undersöker
”Critical Success Factors” i relation till användning av BI. Paul och Carmine använder flitigt
SAP och SAP BI i studien vilket innebär att en viss trovärdighet kan överföras till  denna
studie.  Genom granskning av industriella presentationer som kan relatera  till  ”BI Critical
Success Factors” så hittade Paul och Carmine(2010) att vissa termer tenderades att användas
mer än andra.
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Tabell 2: BI Critical Success Factors, Paul Hawking & Carmine Sellitto(2010)

Enligt denna tabell som Paul och Carmine(2010) har skapat (Tabell 2) så kan en identifiering
göras av de högst använda ordet  Technical  med en högre användning frekvens än de andra
orden. Studien fortsätter med att betona att dessa ord kommer från en användares perspektiv,
med andra ord så innebär detta synpunkter  på framgångsfaktorer från personer som redan
förstår och använder BI. Eftersom BI är någonting relativt nytt som ständigt implementeras
och som användare som berörs av området behöver få vetskap om så tycker författaren, likt
Paul och Carmine(2010), att det är underligt att ord som training inte förekommer lika ofta.

”It was surprising that training and change management were not identified in 
the theoretical model as BI critical success factors” (Hawking, Paul & Sellitto, 
Carmine, 2010).

Det  faktum  att  training inte  är  en  av  dem  största  förekomsterna  av  ord  i  relation  till
framgångsfaktorer är också det som författaren förslår vara en av de större problemen med
dagens syn på BI. När SAP påstår att de hjälper en organisations användare så glömmer de att
nämna den lilla detaljen att förkunskaper behövs: 
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”Empower  your  people  with  24/7,  user-friendly  access  to  the  business  
intelligence (BI) and Big Data mining tools they need to make faster,  more  
informed decisions.”(go.sap.com.)

Synen på BI idag tycks generellt sätt att innebära hänsyn till personer med förkunskap, mer än
hänsyn till organisationens behov och alla användares behov. BI är inte ett område enbart för
experter, BI har användningsområden som många, om inte alla användare på något sätt skulle
kunna använda i någon arbetsuppgift som de har. SAP erbjuder hjälpmedel som beskriver
användandet av verktyget SAP BI men som inte tar hänsyn till förkunskaper. Forskning om
hur hänsyn i förhållande till icke experter tas är limiterad och därför föreslår författaren att
detta problemområde bör undersökas.

Summering:
Studien visar  att  organisationer  har en tendens att  fokusera mer  på tekniska  aspekter  och
funktionalitet  än  träning  och  support  av  de  som  ska  använda  verktyget.  Organisationer
misslyckas därmed att ta hänsyn till icke experter och är därför en orsak till varför verktyget
inte kan användas av icke experter.

2. SAP E-Learning

SAP erbjuder video guider för att enklare kunna hantera ärenden i SAP BI vilket Pfizer även
är medvetna om(http://scn.sap.com/). Trots tillgängligheten av dessa informativa guider som
steg  för  steg  visar  hur  verktyget  används  så  används  enbart  ”Excel  rapportering”  på
ekonomiavdelningen  på Pfizer  idag.  Det  som SAP trodde var  en  lösning till  en påbörjad
användning  av  verktyget  visar  sig  inte  vara  fallet  för  denna avdelning  på  Pfizer.  För  att
användarna ska ha en möjlighet att börja använda det komplexa verktyget SAP BI så behövs
något mer än de utbildningsplattformer som erbjuds idag. Identifiering utav de svårigheter
som man har med verktyget  är ett  första steg som måste tas för att  kunna identifiera  den
fundamentala anledningen till varför inte verktyget används till dess fulla potential. I SAP's
guider så förekommer en viss förutsättning att användaren av verktyget redan förstår sig på
begrepp som Query, Tables, Charts, Data hantering osv. På SAP's E-Learnings sida för SAP
BI så beskrivs ”Prerequisites” alltså de förkunskaper som behövs för att lära sig om verktyget.
Följande  punkter  är  direkt  tagna  från  SAP's  ”Training  and  Certification  Shop”
(https://training3.sap.com).:
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Essential

* The SAP BusinessObjects Analysis 1.1, edition for Microsoft Office Learning Maps are
designed for qualified project participants. You require:

• At least some basic knowledge of online analytical processing (OLAP); at a minimum
knowing what a measure and dimension are.

• Knowledge equivalent to a consultant profile for SAP BusinessObjects
• Advanced Analysis 1.0, MS Office edition
• Upcoming  participation  in  an  SAP  BusinessObjects  Analysis  1.1,  edition  for

Microsoft Officeproject
• Helpful,  but  not  required  for  this  Learning Map is  experience  with  the  SAP BEx

Analyzer and BEx Query Designer

Dessa fem punkter  visar  hur SAP har  misslyckats  med att  skapa ett  BI verktyg som kan
användas av icke experter som hanterar data i någon form. 
Summering:
Dokumentation från SAPs e-learnings sidor visar tydligt att verktyget inte är skapat för icke
experter i och med att förkunskaper beskrivs. 
3.Data Warehousing Infusion and Organizational Effectiveness

I  studien  om Data  warehousing  (DW)  infusion  så  undersöks  de  faktorer  som  bidrar  till
infusion eller diffusion av BI. Studien använder en modell baserat på tidigare forskning för att
försöka  identifiera  de  faktorer  som  påverkar  DW  infusion.  Ramamurthy,  et  al  (2008)
använder faktorer från olika undersökningar som indikeras ha en relation till DW infusion.
Dessa faktorer innefattar följande(Figur 8): 

1. Organizational  Support:  De  hjälpmedel  som organisationen  erbjuder  för  att  stödja
infusion processen.

2. Business  scope for  DW in operation  enviroment:  Den kontext  som behövs för  att
exploatera de fördelar som DW använder så att hänsyn tas till rätt saker.

3. Organization’s analytic decision-making culture: Den attityd som organisationen har
mot att ta faktabaserade besult.

4. IT–business relationship: Relationen mellan IT och företaget 
5. Project management process: Kvalitén på projekt hanterings processen.
6. Compability of DW: Hur väl DW tar hänsyn till arbetsstandarder och  hur kompatibelt

det är med företagets nuvarande arbetsprocesser. 
7. Complexity  of  DW:  Hur  svårt  DW  är  att  använda,  komplexiteten  av  verktyget

funktionalitet och design.
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Figur 8: Research model, Ramamurthy, K et al (2008)

Studien visar att fyra nyckeltermer träder fram som bestämmer graden av DW infusion:

”Organizational support and commitment, DW’s compatibility with the firm’s 
various functions and work practices and culture, the complexity of DW, and the
quality  of  the  project  management  process  turned  out  to  be  the  four  key  
determinants of DW infusion” Ramamurthy, K et al (2008)

Detta  innebär  att  resterande  faktorer  som IT–business  relationship,Organization’s  analytic
decision-making culture samt Business scope for DW in operation enviroment inte hade en
större betydelse enligt denna studie. 
Summering:
Det intressanta som hittades i denna studie är alltså det faktum att dessa fyra nyckelfaktorer
har en påverkan på hur väl infusion av ett DW sker i ett företag. Dessa fyra nyckelfaktorer
kan delas in i organisatoriska faktorer samt system faktorer. Vidare undersökning dessa två
faktorer kommer att behövas.
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Nyckelfaktorer:   
Organizational  support  and commitment,  compatibility,  Complexity,  quality of the project
management. 
4.  Managing  the  Implementation  of  Business  Intelligence  Systems:  A  Critical  Success
Factors Framework

Likt studie nummer tre så undersöks i denna studie vad som är ”Critical Success Factors” i
relation  till  BI  implementation.  I  denna  studie  så  betonas  även  hur  svårt  det  är  att
implementera  en  BI-lösning,  William  Yeoh,  Andy  Koronios  och  Jing  Gao(2008)  citerar
Watson & Haley: 

”it requires considerable resources and involves various stakeholders over several
months to initially develop and possibly years to become fully enterprise-wide”

För att bemöta problemet att BI är svårt att implementeras i organisationer så har William
Yeoh, Andy Koronios och Jing Gao(2008) tagit fram ett ramverk som tar hänsyn till olika
faktorer genom att konsultera en kommitté enligt Delphi metoden(Figur 9): 

Figur 9: Critical success Factors, William Yeoh, Andy Koronios och Jing Gao(2008)
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Detta ramverk (Figur 9) visar likt många andra studier en rad olika vitala faktorer som bidrar
till hur BI implementeras. 

Summering
Problemet med William et al(2008) studie är att abstraktionsnivån är för hög gentemot denna
studies frågeställning. Frågeställningen i denna studie fokuserar på icke experters benägenhet
att  använda  BI  verktyg.  William  et  al(2008)  tar  hänsyn  till  att  se  till  så  att  system och
informationskvalitet också förbättras, därmed kan det bli svårt att i just denna studie urskilja
och precisera exakt vad icke experter behöver.
Studien avgränsas av just detta syfte.
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6.1.2 Funna premisser Iteration #2
1. An empirical investigation of factors influencing the adoption of data mining tools
Som nämnts i tidigare forskning så undersöker Huangs et al,(2012)  individers benägenhet att
adoptera ny IT(Information Technology)/IS(Information System) och vilka faktorer som ökar
chansen för acceptance.

Figur 10: Utvecklad TAM3 modell av Huang et al(2012) som baseras Venkatesh och Bala
(2008) Första version av TAM3 som är utan streckade linjer och experiance.
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Studien  använder  TAM3(Figur  10)  vilket  är  en utvecklad  modell  av Venkatesh  och Bala
(2008)  som  i  detalj  försöker  förklara  faktorer  som  påverkar  individers  upplevelse  av
användbarhet(PU) och användarvänlighet (PEOU) då tidigare forskning av Davis (1989) har
visat att dessa två faktorer har varit relevant för individers benägenhet att använda ny IT/IS.

• Perceived  usefulness  (PU)  –  "the  degree  to  which  a  person  believes  that  using  a
particular system would enhance his or her job performance"(Davis 1989).

• Perceived ease-of-use (PEOU) – "the degree to which a person believes that using a
particular system would be free from effort" (Davis 1989).

TAM3 är en utvecklad version av den ursprungliga TAM(Figur 11) som i sin tur skapades av
Fred Davis och Richard Bagozzi (Davis 1989, Bagozzi, Davis & Warshaw, 1992).

Figur 11: The Technology Acceptance Model (TAM), version 1(Davis, Bagozzi & Warshaw ,1989).

TAM är en simplifierad version av TAM3 som inte försöker identifiera externa variabler men
skapar en förståelse för att PU och PEOU leder till faktisk användning av system. Baserat på
TAM3  så  föreslår  Tony  Cheng-Kui  Huanga,  Chuang-Chun  Liub  och  Dong-Cheng
Changa(2012)  en  utvecklad  modell  som  tar  perspektivet  av  individen  istället  för
organisationen.  Faktorn  experiance används  för  att  se  om  erfarenhet  påverkar  faktisk
användning av system. Studien visade att tidigare erfarenhet har en påverkan mellan PEOU
och faktisk användning har en betydelse, men eftersom tidigare erfarenhet på Pfizer inte finns
när  det  kommer  till  användning  av  BI  så  hjälper  inte  detta  denna  studie.  Vid  en  mer
individfokuserad analys av TAM3 så visar studien att  benägenheten av att använda ett DMT
inte beror på hur kul det är att använda då ett DMT är ett uppgiftsorienterat verktyg och inte
ett lekfullt sådant. Studien visar även att ångest för att använda datorer, heller inte är ett riktigt
problem relaterat till benägenheten att använda DMT då personerna som har någon nytta att
använda verktyg likt detta redan har erfarenhet av datorer och därmed finns ingen ångest om
just datoraspekten. 
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De faktorer  som däremot  föreslås  vara  den direkta  länken  till  användares  benägenhet  att
använda ett DMT är just användarvänlighet och användbarhet. Huang et al(2012) fortsätter
med att förklara hur användarvänlighet och användbarhet har en direkt relation till varandra.
Att människor ser att ett verktyg är användbart om verktyget är lätt att använda till att börja
med. Detta i kombination med att  verktyget  tillhandahåller jobbrelaterade egenskaper (Job
Relevance), en hög kvalité på output från verktyget (Output quality), en insikt i hur arbetet
kan  förbättras  med  hjälp  av  verktyget  (Result  demonstrability)  samt  verktygets
svarstid/snabbhet(Response  Time).  Ytterligare  en  faktor  förekommer  i  TAM3  som  först
troddes  kunde  relateras  till  användbarhet  men  som visades  inte  hade  större  påverkan  på
användbarhet utan mer på användarvänlighet, nämligen designens förmåga att förmedla dess
syfte genom format (Format):

”Format does not have a significantly positive effect on perceived usefulness,  
but  does  have a positive  effect  on perceived ease of use”(Tony Cheng-Kui  
Huanga, Chuang-Chun Liub och Dong-Cheng Changa, 2012).

För att demonstrera faktorer som påverkar uppfattad användarvänlighet så använder Huang et
al(2012), Venkatesh(2000) faktorer: ”control, emotion, and intrinsic motivation”. Som nämnt
tidigare  så   visade  Huang  et  al  att  emotion  (Ångest  att  använda  datorer)  samt  intrinsic
motivation (Lekfullhet) inte hade någon större påverkan på uppfattad användarvänlighet. Vid
anaylsen kommer därmed dessa begrepp inte att tas hänsyn till. Det som kvarstår är control
som Venkatesh(2000) förklarar kan delas in i två delar: Internal och external control. Internal
control  (Computer  self-efficacy)innebär  “the  degree  to  which  an  individual  believes  that
he/she has the ability to perform a specific task or job using the computer” (Compeau &
Higgins,  1995).  External  control  är  de  resurser  och  tekniska  infrastrukturer  som
organisationer  erbjuder  användarna  för  att  enklare  utföra  sitt  arbete.(Venkatesh,  Morris,
Davis, & Davis, 2003). 
Summering:
Dessa  faktorer  har  en  påverkan  på  individers  påbörjad  användning  av  DMT.  Många  av
faktorerna  har  en direkt  länk till  DMT design och funktionalitet  såsom format,  Response
Time, Output Quality samt Job relevance. Därmed föreslås att utfall i denna studie görs för att
bemöta skaparna av BI verktyget då dessa faktorer indikerar att problemet med att verktyg
inte används är verktygsrelaterat.

Nyckelfaktorer: 
Perceived  usefulness,  perceived  ease  of  use,  Job  relevance,  Output  Quality,  Result
Demonstrability,  Response  Time,  Format,  Computer  self-efficacy,  Perceptions  of  external
Control
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2. USER ACCEPTANCE OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS IN TAIWAN’S
ELECTRONICS INDUSTRY

I  Hou's  (2014)studie  så  undersöks  faktorer  som  användares  benägenhet  att  använda  BI
verktyg, likt studie nummer ett. I studien så jämförs tre modeller, nämligen TAM (Primitiva
versionen av TAM3 i studie ett), TPB (Theory of planned behavior) samt DTPB(decomposed
TPB) för att komma fram med vilken modell som fungerar bäst i att förklara faktorerna som
spelar roll.
Hou (2014)kommer fram till att DTPB tycks vara den modell som bäst beskriver de faktorer
som påverkar acceptance. DTPB baseras på tre modeller, TAM, TPB och TRA
Ajzen (1985) Theroy of planned behavior (TPB)är en av de mest citerade modellerna för att
förutspå mänskliga sociala beteenden. Och kan summeras som följande modell hämtad från
wikipedia(Figur12):

Figur 12: Wikipediasida för Theroy of planned behavior

När en person har tid att  planera hur han/hon ska bete  sig ,  är  den bästa faktorn för det
beteendet att personen har en avsikt. Med andra ord, för att förutsäga vad folk kommer att
göra, måste du veta vad de har för avsikt.
Fishbein M, Ajzen I  (1975) Theory of  reasoned action(Figur  13) försöker förklara  att  en
persons beteende bestäms av han eller hennes avsikt att utföra det beteendet, detta i sin tur
bestäms av personens inställning till beteendet vilket i sin tur bestäms av den subjektiva norm
som personen befinner sig i. 
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Figur 13: TRA, Fishbein, M., & Ajzen, I (1975).

Det som kan noteras här är att det inte är konstigt att DTPB är en bättre modell som förklarar
ett bredare spektrum av faktorer som påverkar BI användning då DTPB redan är baserad på
TPB och TAM.  

Figur 14: DTPB, den modell som Hou (2014) studie visade bäst beskriva faktorer som spelar
roll vid acceptance av BI funktionalitet.
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Istället för att lägga vikt vid uppfattad användbarhet och användarvänlighet som TAM3 gör så
finns i denna modell(Figur 14) ett större spektrum av faktorer. Modellen som är utvecklad av
Taylor och Todd(1995) tar hänsyn till  ytterligare faktorer som Peer influence och superior
influence.  Peer  influence  innebär  den  influens  som  individens  tillhörande  grupp  har,
exempelvis andra arbetskamrater. Superior influence innebär den influens som ens chef har på
individen. Dessa kan kategoriseras som organisatoriska skäl till att individen accepterar BI då
det är organisationen som skapar dessa normer genom ledning. Den tredje och sista faktorn
som sticker ut från TAM3 är compability.  Detta innebär hur kompatibelt verktyget är med
användaren. En icke expert kan anses inte ha några erfarenheter med ett BI verktyg så därmed
behöver ett kompatibelt verktyg ta hänsyn till just detta. Abstraktionsnivån är högre i DTPB
och det kan därmed bli svårare att peka på direkta kopplingar mellan användargränssnitt och
användaren. 
Summering:

Det intressanta som hittas i denna studie är alltså  att  den modellen som bäst förklarar  de
faktorer  som  individer  behöver  för  att  acceptera  BI  är  inte  enbart  system  faktorer.
Organisatoriska faktorer som influens från medarbetare och chefer har också en influens på
acceptansen, vilket även hittades i iteration ett. Utöver organisatoriska faktorer så beskrevs
kompatibilitet som en viktig faktor i system krav. Kompatibilitet för icke experter kan vara
svårt att uppnå för system skapare men är ändå  en viktig aspekt för att kunna förmedla ett
nytt  arbetssätt  på.  Detta  är  något  som  TAM3  tycks  ha  missat.  Resterande  faktorer  är
jämförbara med TAM3 modellen och därmed så styrks även dessa faktorer ytterligare som en
grundläggande  nödvändighet  för  att  individer  ska  kunna  acceptera  BI.  Eftersom  många
faktorer i DTPB styrker de av TAM3 så styrks även att ett utfall mot skaparna av verktyget
måste göras. Riktlinjer baserat på dessa styrkta faktorer bör skapas för att hjälpa, inte bara
SAP, men andra BI implementatörer vid skapandet av ny BI funktionalitet. För att ta hänsyn
till aspekten av organisatoriska skäl så föreslås fortsatt forskning i den riktningen. Eftersom
DTPB föreslår att Organisatoriska faktorer har en påverkan på individers acceptans för BI så
anser författaren att detta är en viktig aspekt att utforska
Nyckelfaktorer: 

Perceived usefulness, perceived ease of use, Compability, Peer influence, Superior Influence,
self efficacy, Facilitation Conditions.
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6.2 Insamling av data – Intervjuer

Den första kontakten med företaget skedde via mejl där information om företagets uppdrag
presenterades i form av en kort beskrivning:

”Utveckla rapporter för finansiell analys samt utnyttjande av externt data för rapporter i SAP
BI (Kravställare Fredrik Ohliw)

– Finansiellt utfall mot Budget/Prognos/simuleringar”

Vid ett första möte och intervju med företagets ekonomichef samt anställda Fredrik Ohliw på
ekonomiavdelningen så visade det sig att det faktiska problemet som avdelningen har med
SAP BI inte är att skapa en ny typ av rapport, utan problemet härstammar i de data som
rapporten presenterade i  sig.  Faktisk data  om färdigt  läkemedel  överensstämmer inte  med
rapportens data då rapportens data kommer från läkemedlens bör värde, alltså det värde som
en sats  av läkemedel  bör ha.  Värden fylls  delvis  in manuellt  och delvis  automatiskt  i  BI
verktyget av SAP i figur sex.

Figur 6: SAP BI, Manuellt data ifyll
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Figur 7: SAP BI, En rad i en rapport om hur en sats läkemedel ser ut.

I  Figur  sju är  det  intressanta  värdet  i  den  röda  ringen  som  kommer  från  det  mörkgrå
markerade värdet vilket multipliceras med 0,151 som även här är ett manuellt ifyllt värde. 
Automatiska uträkningar är alltså något som Pfizer inte kan använda i vissa förhållanden likt
detta och de anställda har inte tid att  ta reda på hur saker och ting fungerar så problemet
kvarstår.  På ekonomiavdelningen används verktyg  som Excel  i  relation  till  affärssystemet
SAP samt den tillhörande BI applikationen för att få fler och bättre värden i Excel rapporten. 
Ändamålet med dessa typer av rapporter är i grund och botten att presentera och utvärdera
värdena i rapporten.  Det var först vid detta stadiet i undersökningen där författaren började
upptäcka ett mycket större, mer väsentligt problem med Pfizer's syn på hur BI kan användas i
just  dessa  typer  av  miljöer.  En  känsla  av  onödighet  eller  ofullständighet  uppstår  vid  det
tillfälle då Pfizer's användning av BI presenteras, där den enda tillförseln av användbarhet
kommer från de absolut minsta  användbara som BI potentiellt  kan bidra med.  När en BI
plattform används för att göra ett Excel ark mer fullständigt så är detta ett gott tecken på att
något  måste  göras.  När ett  sådant  kraftfullt  verktyg  som har  mycket  mer  att  erbjuda inte
används till dess fulla potential så ser författaren att något måste göras. 
Utöver de initiala intervjuerna så utfördes totalt två intervjuer enligt de satta parametrarna i
metodkapitlet. Övrig personal har inte gett ifrån sig den förväntade data som författaren var
beredd att ta emot. För att förtydliga så har en majoritet av personalen gett samma data vilket
är  ingen data.  Anledningen till  varför ingen data  om SAP BI har kunnat införskaffats  av
personalen är att resterande personal, bortsett från de två som blev intervjuade, har inte jobbat
med verktyget tidigare. Författaren har letat efter, frågat efter och blivit tilldelad  personal
som troddes använder verktyget SAP BI. Tilldelad personal antogs ha använt verktyget vid
något  tillfälle,  men  detta  antagande  visade  sig  vara  fel.  Författaren  noterar  en
kommunikationsbrist  på  ekonomiavdelningen  då  den personal  som förväntades  ha  använt
verktyget,  i  själva  verket  inte  har  någon aning om det.  Den data  som kan utvinnas  från
resterande personal på ekonomiavdelningen kan summeras som följande:

– En majoritet av personalen har inte några erfarenheter av verktyget alls.
– Kommunikationen bland personalen är mindre bra då författaren blev vidareskickad

till personal som inte har den erfarenhet som frågades efter. 
Av de två personer som blivit intervjuade så framkom en del intressanta premisser.
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6.2.1 Funna premisser 

Intervjuperson 1:

Notering: Intervjuperson ett  använde verktyget SAP BI för att demonstrera det som sas. 
Intervjuperson ett har använt SAP BI som ett stöd för att skapa mer informativa tabeller i
rapporter. 

”Jag använder det här verktyget för att göra rapporter med den data jag är ute 
efter”

Personen hade lärt sig använda verktyget  delvis genom den introducerande kursen som en
utbildningsperson förde, men till mestadels självlärd då kursen ansågs inte vara hjälpfull. 

”Det kom ju någon person från SAP och gav oss lite snabba kurser i hur man 
använder verktyget, men jag fattade inte så mycket”

Funktioner  bortsett  från  de  som  användes  av  person  ett  ansågs  vara  oförståeliga  då
förkunskapen som behövs för att använda verktyget inte fanns.'

”När jag går in på huvudmenyn här så klickar jag här för att  få skapa en  
rapport, dom här verktygen vet jag inte ens vad dom gör(Intervjuperson ett  
hänvisar till andra val i huvudmenyn)” 

Anledningen  till  varför  verktyget  inte  används  ansågs  vara  på  grund  av  att  tiden  och
resurserna inte fanns för att påbörja inlärning av ny funktionalitet. 

”Nä vi har helt enkelt inte tiden eller resurserna till att lära oss mer om SAP BI”

Personen  hade  vetskap  om att  BI  är  en  typ  av  beslutsstöd  som använder  data  för  att  ta
databaserade beslut, men inget mer än det. 

”Det jag vet är att BI ska hjälpa folk som oss (ekonomer) att fatta bättre beslut 
baserat på den data vi har, men jag har ingen aning om hur detta fungerar i  
praktiken”

Intervjuperson 2:
Intervjuperson två har varit företagets pionjär när det kommer till att utforska verktyget SAP
BI.

”Jag är  ju  den som har hållit  på mest  med det  här  verktyget  men jag har  
fortfarande svårigheter med det”

Personen använder verktyget likt person ett med skillnad att person två också utforskar och
försöker utveckla arbetssätt.
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”Jag har ju hittat  att  man kan skapa querys  men jag vet inte hur jag  får  
fram standardiserade querys för mina rapporter som jag kan använda”

Personen anser sig förstå grundkonceptet bakom BI och har en viss insikt i olika termer av BI
som exempelvis querys.

”BI ska ju hjälp såna som oss att fatta bättre beslut och också hjälp oss med  att
enklare skapa rapporter. ”

”Jag vill använda querys för att få fram data om det jag är ute efter ”

Precis som person ett så anser person två att anledningen till varför inte verktyget används är
för tillfället en brist av tid och resurser.

”Hade jag haft tiden att ta tag i det här mer så hade jag nog kunnat lista ut hur 
använder verktyget som jag vill använda det”

Person två fortsätter med att säga att anledningen till varför ingen använder verktyget idag är
på grund av att de hjälpmedel som SAP erbjuder för en påbörjad användning av verktyget inte
räckte till.

”När jag kommer till en ny miljö som SAP BI så kan jag inte relatera till nått 
riktigt, Jag behöver något jag känner igen”

Som tidigare nämnt av person ett så kom en utbildningsperson i syftet att förmedla SAP BI till
företaget.

”Ja  det  kom  ju  någon  snubbe  och  försökte  ge  oss  en  snabbkurs  i  hur  vi  
använder SAP BI men han misslyckades totalt med att göra sitt arbete kan jag 
säga”

Detta och i kombination med SAPs online guider och online kurser har varit mycket lite hjälp
till person två. 

”Det finns ju dokumentation och så som SAP erbjuder men det lilla jag har  
hunnit kollat på har inte hjälp mig”

Person  två  inser  potentialen  med  att  använda  verktyget  och  förstår  hur  mycket  vissa
funktionaliteter skulle kunna hjälpa arbetet på avdelningen.

”Jag vet att det ska gå att göra hur mycket som helst med det här egentligen,  
problemet är bara det att jag vet inte hur”

Även fast en djupare insikt i användningsområden finns, så anses verktyget vara för svårt för
att navigera sig igenom. 
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”När jag ger mig in på att försöka få ut något jag kan använda så ger verktyget 
inte de svar jag är ute efter”

Det som person två framförallt  sökte efter i SAP BI var ett  sätt att  skapa standardiserade
querys som tar fram ekonomisk data. Detta ansågs skulle spara på en massa politik om vem
som har gjort något eventuellt fel.  

”Jag vill ju använda querys för att skapa en standard  för specifika fall som all 
vi här på ekonomiavdelningen kan använda för att undvika politiska dilemman 
med vem som är ansvarig för vad”

Person två fortsätter med att ge idéer om hur en påbörjad användning skulle kunna ta plats.
Det som ansågs vara det bästa sättet att påbörja användningen av verktyget var om någon med
tillräcklig kunskap och tid (En kompetent utbildare) kunde visa  hur man gör direkt. 

”Det jag behöver är någon som visar mig hur jag gör det jag vill göra. Som det 
ser ut nu så är tröskeln helt enkelt för hög.”

Om inte detta var en möjlighet så var person två öppen för förslag som hjälper att komma
över den höga kunskapsnivån som behövs för att använda verktyget.

”Just nu så står ju allt stilla i princip så jag är öppen för förslag”

6.3 intervjuer summering

Premiss (P)
Intervjuperson ett:
Person ett har ett lägre intresse för att utforska då  intervjuperson ett anser att det finns en
tidsbrist samt inser inte potentialen med verktyget. 
(P1)Person ett inser inte potential för verktyget då kunskapsnivån är för låg för att ha bildat en
uppfattning om potentialen.
Intervjuperson två:
Person två tycks ha en djupare insikt i BI och problemet och har därmed kunnat tala mer om
ämnet.
(P2)Person två inser potentialen med att använda verktyget  men kan inte få fram det som
sökes.
Generella uppfattningar(Person ett och två):
(P3)Person ett och två känner inte igen miljön bortsett från navigeringsmenyn.
(P4)Person ett och två medger att deras kunskap om ämnet inte är tillräcklig
(P5)Person ett  och två  anser  att  något  behövs för  att  enklare  kunna adaptera  verktyget  i
arbetssättet.
(P6) Person ett och två vet inte hur en majoritet av funktionerna används. 
(P7) Person ett och två anser att det finns brist på tid och resurser. 
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7. Analys 

Den  induktiva  innehållsanalysen  innefattar  kodning,  gruppering,  kategorisering  och
abstraktion av insamlad data för att i slutändan komma fram med en modell, koncept eller
kategorier som representerar resultaten av analysen.  

7.1 Analys – Litteraturstudie & intervjuer 

Vid analys av litteraturen så upptäcktes två stora faktorer som påverkar individers benägenhet
att  använda  nytt  IT/IS  verktyg  såsom  BI.  Dessa  kan  benämnas  vara  (1)  chefers  och
organisationens influens på individer samt (2) designers influens genom designval.
Som ett första utfall mot att analysera den insamlade datan från litteraturstudien så kommer
data att generaliseras och kopplas för ge ett bättre perspektiv. Modellen(Figur 15) baseras på
att förklara hur iteration #1 ledare till iteration #2 av sökningsprocessen samt hur iteration #2
leder till ett svar på frågeställningen. Eftersom författaren inte hade någon tidigare kunskap
om att icke experter inte använder BI så var författaren tvungen att undersöka olika faktorer
som leder till varför detta är fallet för ekonomiavdelningen på Pfizer. 
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Figur 15: perspektiv av litteraturstudie
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Summering av Iteration #1
Iteration  #1  visar  att  problemet  med  att  icke  experter  inte  använder  BI  funktionalitet
härstammar  från  organisatoriska  och  systemfaktorer.  För  att  förtydliga:  utvecklare  och
designers tar inte hänsyn till  icke experter vid konstruktion av verktyg. Organisationen tar
heller inte tillräckligt med hänsyn till icke experter då det är organisationens ansvar att se till
så att de som potentiellt kan använda verktyget (icke experter) också får den hjälp de behöver
för  att  gör  det.  Vidare  sökning  enligt  genomförande  modellen(figur  15)  tillåter  vidare
utforskning av de faktorer som kan hjälpa icke experter att använda verktyget. Baserat på att
problemet delas upp i  organisatoriska och system faktorer samt att  intervjuer indikerar att
lösning kan ske på systemnivå  om systemet  ger rätt  förutsättningar  så läggs  ett  fokus på
systemfaktorer och därmed råd åt systemutvecklare. 
Summering av Iteration #2
Iteration  #2 visar att  det  finns olika modeller  som förklarar  hur vissa faktorer  kan hjälpa
acceptansen av BI för icke experter. Dessa modeller innefattar olika begrepp som kommer
summeras och sedan relateras  till  intervjuer enligt  induktiv innehållsanalys.  Detta för att  i
slutänden kunna skapa en teoretisk modell  av vad systemskapare bör ta hänsyn till  för att
kunna inkludera icke  experter i deras skapta verktyg. 

7.1.1  Coding

Kodningsfasen utfördes under resultatet där nyckelfaktorer noterades och summerades i slutet
av beskrivningar av studier.  Syftet  med kodningsfasen är att  få in så många faktorer som
möjligt berörande själva problemet. Eftersom kodningsfasen tar in information från flera olika
källor så finns det risk för att vissa faktorer kan likna varandra samt representera varandra.
Detta problem reds ut genom att gå vidare i analysen.
Noterade nyckelfaktorer:

Organisationsstöd och engagemang, kompatibilitet, komplexitet, projektledningens kvalitet.

Upplevd användbarhet,  upplevd användarvänlighet,  Jobbrelevans,  Utgångskvalitet,  Resultat
demonstrabilitet, Responstid, Format, Dator själveffektivitet, Perceptioner av extern kontroll

Upplevd  användbarhet,  upplevd  användarvänlighet,  Kompabilitet,  Peer-inflytande,
Överordnadens inflytande, Självförmåga, Förenklingsvillkor.

7.1.2  Coding sheets

För  att  skapa  ett  kodblad  så  hämtades  de  nyckelbegrepp  som  hittades  i  resultaten  av
sökningarna (figur  sexton).  Nyckelbegreppen härstammar  från iteration  #1 (DW  infusion
factors)  samt  iteration  #2  (DTPB  modell,  TAM3  modell).  Alltså  de  summerade
nyckelfaktorer från kodningen.
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Figur 16: Coding sheets

7.1.3  Grouping

I  grupperingsfasen  så  grupperades  nyckelbegreppen  till  relevant  modell  där  begreppen
härstammar  ifrån(figur  sjutton).  Detta  steg  gör  det  möjligt  att  lättare  kunna  kategorisera
begrepp i nästa fas.
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Figur 17: Grouping

7.1.4  Categorization

I kategoriseringsfasen så applicerades de avgränsningar (Exkludering) som tidigare förklaras
var på grund av fokus mot system(Figur  arton).  Här summeras  relevant  kategorier  för att
skapa en mer enhetlig bild av faktorer som kan påverka icke experters benägenhet att använda
BI. Intervjuer relateras i denna fas med hjälp av P i koppling med ett nummer (P#)för att
koppla  uttalanden  från  intervjupersoner  till  faktorer.  Här  filtreras  begrepp  bort  som
intervjupersonerna inte tog upp var ett problem vid användning av BI verktyget. 
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Figur 18: Categorization
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7.1.5   Abstraction

I abstraktionsfasen så skapas en hierarki av begreppen relaterat till vad forskningen har sagt
om diverse begrepp (figur nitton).  Huvudkategorierna  Perceived usefulness  och Perceived
ease  of  use  baseras  på  TAM3 huvudkategorier  då  TAM3 har  mer  relevans  till  begrepp
berörande systemkrav än andra modeller  baserat  på mängden begrepp som hittades  i  just
TAM3.  De  resterande  begreppen  i  denna  fas  är  de  begrepp  som  kvarstår  efter
inkluderingskriterier såsom intervjuer och forskningsfokus. 

Figur 19: Abstracion
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7.1.6  Diskussion av kodningsresultatet och intervjuer 

Tidigare forskning kring hur icke experters benägenhet att  hantera komplexa verktyg utan
tidigare kunskap är mycket omfattande och tar upp många olika faktorer. Genom att koda
fram olika  kopplingar  mellan  olika  studier  som tar  upp problematiken  samt  inkludera  de
intervjuer  som har utförts  i  denna studie så träder  en tydligare bild av problemet fram. I
samtliga modeller som har används i denna studie har en tendens till att vilja visa hela bilden
av problemet istället för att visa de mest vitala delarna. Under intervjuerna så framkom förslag
om  att  lösningar  till  problemet  inte  behöver  vara  helhetstäckande,  d.v.s.  att  både
organisatorisk  support  samt  ett  väldefinierat  och  bra  utvecklat  BI  system egentligen  inte
behövdes. Hade tillräckligt bra stöd kommit från systemet i sig eller organisationen i sig så
hade problemet kunnat lösts och en påbörjad användning hade tagits plats. Om Pfizer hade
fokuserat deras resurser på att utbilda personalen ordentligt i programvaran samt verifiera att
utbildningen faktiskt hade fungerat så hade en påbörjad användning av verktyget kunnat tagit
plats. Samtidigt om systemskaparna av SAP BI hade tagit hänsyn till de tre faktorerna som
understryks i figur nitton och testat deras lösning mot icke experter så hade problemet också
lösts.  I figur arton så förekommer faktorer som exkluderades och inte hade en relation till
respondenternas  intervjuer.  De faktorer  som inte  hade  någon relation  till  respondenternas
uttalanden var utgångskvalitet samt responstid. Utgångskvalitet i kontexten av BI är förstås
viktig,  men  samtidigt  så  är  hela  huvudprincipen  med  att  börja  använda BI så  därmed  är
utgångskvalitets alltid en underliggande ton för en påbörjad användning. Även fast argument
skulle kunna göras för att när icke experter försöker använda SAP BI men misslyckas så är
slutprodukten, eller utgångskvaliteten, dåligt eftersom slutprodukten är ingenting. Men för att
undvika onödig komplexitet så exkluderas denna faktor från figur nitton. Faktorn responstid
nämndes  inte  heller  av  intervjupersonerna.  Detta  kan  bero  på  att  responstiden  var  bra  i
systemet eller att det helt enkelt inte sågs som ett hinder för en påbörjad användning. Det är
värt att notera att på utgångskvalitet och responstid är faktorer som börjar ta plats och spela
roll då en påbörjad användning har tagit  plats, d.v.s. användaren redan förstår sig på  hur
programmet fungerar. En hierarki av prioriteringar för en systemutvecklare i relation till icke
experter  börjar härmed att  träda fram.  En användare  som börjar  använda ett  nytt  verktyg
(expert eller icke expert i området som verktyget berör) kan anses som en icke expert på det
specifika verktyget då den användaren inte har tidigare erfarenheter av verktyget. Därmed kan
ett  antagande  göras  att  tillräckligt  med  resurser  och  fokus  bör  spenderas  som  en
systemutvecklare på hänsyn mot icke experter. Med ett verktyg som SAP BI som kan erbjuda
fördelar för experter inom BI men även andra användare som just ekonomer. Detta skapar en
distinkt utmaning för hur en systemutvecklare bör förhålla sig till både experter inom området
BI men även icke experter. 
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8. Slutsats

I detta kapitel så presenteras ett svar på forskningsfrågan:
Vad behöver icke experter för att  börja använda BI funktionalitet?
Frågeställningen besvaras  genom att  kolla  på de systemkrav som icke experter  ansåg var
viktiga för dem. Andra studier föreslår olika faktorer som påverkar användares benägenhet att
använda ny IT/IS,  DW, DMT eller  BI.  Denna studie  föreslår  att  vissa termer  som andra
studier ansåg vara viktiga för en påbörjad användning, så som responstid och utgångskvalitet,
inte är lika viktiga vid den initiala interaktionen för icke experter. Det icke experter ser är
först ett gränssnitt med en uppsättning av olika typer av funktionaliteter. Författaren föreslår
att steget måste tas för att fånga icke experters intresse samt deras förmåga att kunna använda
tidigare  erfarenheter.  Detta  kan  göras  genom  att  exempelvis  först  identifiera  olika
organisatoriska områden som kan dra nytta av ett BI verktyg. 

”Data analytics has been successfully used in many fields, such as insurance  
(Hopkins & Brokaw, 2011), e-commerce (Kohavi, Rothleder, & Simoudis,2002),
health care fraud (LaValle, Hopkins, Lesser, Shockley, & Kruschwitz,
2010),  and  e-retailing  (LaValle  et  al.,  2010)”(Tony  Cheng-Kui  Huanga,  
Chuang-Chun Liub och Dong-Cheng Changa, 2012).

Nästa steg är att  skräddarsy lösningar som tar  hänsyn till  tidigare  arbetssätt  inom diverse
områden. Baserat på det som intervjupersonerna sa om att de inte känner igen miljön kan
också rådet ges att basera design av ett BI verktyg på tidigare system som har används för att
utföra arbetsrelaterade uppgifter. SAP beskriver att förkunskap är något som i nuläget behövs
för att använda deras verktyg. Det som förespråkas i denna studie är att försöka inkludera
användare som inte har någon förkunskap och därmed styrka de organisationer som SAP har
som kunder. Detta skulle styrka deras kundrelation med enorma längder då organisationers
icke experter inom området BI även kommer kunna dra nytta av ett  verktyg likt SAP BI.
Studiens slutsats bidrar i förstahand till SAP's systemutvecklare som kan använda modellen
(figur nitton) som har skapats baserat på intervjupersoners svar och forskningens antydande.
Men det skulle även gå att argumentera för att dessa faktorer även kan gälla för ett bredare
spektrum av utvecklare då fallet som studien baseras på inte är ett enstaka sådant. 
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9. Diskussion

9.1  Litteraturstudie 

I litteraturstudiens så användes en systematisk litteraturlista för att få fram relavant data om
problematiken. Av anledningen att Worldcat gav mer resultat än andra databassökningar så
användes  enbart  Worldcat  för  att  hitta  relevant  forskning.   Om ett  bredare  spektrum av
databaser hade använts så skulle andra studier potentiellt träda fram, men efter att upptäckten
av olika modeller relevant till problematiken gjordes så ansågs insamlad data vara tillräcklig
för att kunna dra en slutsats. En viss otydlighet har ständigt varit en dominerande faktor i
denna studie då frågeställningen har fluktuerat och varit ganska generell och öppen för förslag
till tolkning. Detta har gjort att olika spår har jagats för att hitta någon typ av problemlösning.
Det första spåret som antogs var en kombination av pedagogiska aspekter och svårigheter
med att använda SAP BI. En kombination av dessa termer gav till en början lovande resultat,
men  vid  ett  senare  skede  så  insåg  jag  att  ett  resultat  blev  ganska  vagt  på  detta
tillvägagångssätt. Efter spåret av pedagogiska metoder hade testats så lades istället fokus på
att  identifiera  de faktorer som skapar problemet,  för att  sedan jämföra olika faktorer  med
intervjuer. Detta ansåg jag gav ett bättre resultat än vad tidigare inriktning gav. Söktermer har
varit svårt att precisera då jag inte hade tillräcklig kunskap om området. Detta resulterade i att
en  iteration  blev  nödvändig  när  jag  började  förstå  mig  på  problemdomänen  lite  bättre.
Anledningen  till  varför  denna  iteration  ansågs  vara  nödvändig  var  att  visa  transparens  i
förhållande till min kunskap om området. För att bygga en uppfattning så användes iteration
ett.  Iteration ett  gav delvis men inte  mycket  information  som användes i  slutresultatet  av
studien utan togs med av skälet att visa kunskapsprocessen som jag har genomgått. 

9.2  Intervjuer 

Att få tag i personer att intervjua har varit ett problem i sig. Efter att ha frågat olika personer
och blivit hänvisad till vissa som skulle ha kunskap om SAP BI så visades det att det inte var
många som hade den kunskap som jag letade efter. Till slut så fick jag åtminstone tag i två
personer som jag kunde utföra mina intervjuer på. Det insamlade materialet från intervjuerna
var dock inte av högsta kvalité då båda intervjupersonerna hade ungefär samma kunskapsnivå
och uppfattning av SAP BI. Det blev därmed svårt att försöka använda transkriberat material
för att hitta intressanta och avvikande åsikter. Jag var öppen för att intervjua personer även
utan kunskap för att fråga hur det kom sig att just de inte använde verktyget för att sträva efter
någon typ  av nyans  av intervjuerna.  Problemet med detta  var dock att  när  personerna på
ekonomiavdelningen fick frågan ställd till dem så blånekades efterfrågan och sedan blev jag
vidareskickad till en annan person som inte visste något heller. Dessa personer ansåg att de
inte hade tillräckligt med kunskap om SAP BI så de kände att de inte kunde, eller ens ville
yttra sig om det. Eftersom jag förhåller mig forskningsetiskt så vill jag därmed inte bidra till
en ökad stress till personerna genom att insistera på en intervju. Frågorna som ställdes var
först baserade på det första spårinriktningen i litteraturstudien som innebar pedagogisk utfall
mot problemet. Detta blev någorlunda problematisk vid att ändring av detta spår skedde då
intervjuerna  redan  hade  utförts.  Intervjuerna  var  däremot  inte  helt  värdelösa  så  den

60



information som kunde relateras till det nya spåret tog s därmed upp och jämfördes med den
nya inriktningen. 

9.3 Etik 

De intervjuer som har utförts  mot de anställda på ekonomiavdelningen på Pfizer  har följt
Apindex A samt de forskningsetiska principer som tas upp i etikkapitlet. Det som kunde ha
gått  snett  vid  etiska  principer  var  att  Pfizer  föreslog  att  jag skulle  studera  och hjälpa  en
specifik person på företaget som de visste behövde hjälp med SAP BI. Detta skulle innebära
att jag strider mot konfidentialitets principer där subjektet inte är anonym i förhållande till
forskningen.  Därmed  så  tackades  nej  till  förslaget  och  en  ny  infallsvinkel  på  problemet
behövdes tas. En av intervjuperson ansåg att genomgång av appendix A inte var nödvändigt
då personen antydde inte bry sig om det. Men detta förklarades vara  en viktig del av att
förhålla sig inom vetenskapens och etiska ramar för studien

9.4 Resultat 

Resultatet  av studien  visade  att  många  olika  studier  tog upp olika  faktorer  som påverkar
individers benägenhet att acceptera BI, DMT IS/IT etc. I ett försök att ta hänsyn till det Tylor
och Todd (1995) påpekade om att en bra modell lägger mycket vikt vid att vara så simple som
möjligt men att även ta hänsyn till nödvändig kunskap  som förklarar det som ska förklaras.
Detta motiverade mig att använda de olika mycket komplexa modellerna som iteration 2 gav
mig för att försöka på enklast sätt beskriva vart vikten ligger för att systemutvecklare ska
kunna ta hänsyn till icke experter. Genom att kombinera de olika faktorerna, utesluta sånt som
inte hade någon relevans med utveckling och samtidigt ta hänsyn till det intervjuerna gav mig
så  skapades  en  simplifierad  modell  som har  syftet  att  hjälpa  just  relationen  mellan  icke
experter och komplexa verktyg likt BI. 

9.5 Framtida forskning 

Som nämnts ett flertal gånger och som har argumenterats för i denna studie så har en betoning
lagts  vid  att  fortsatt  forskning  behövs  för  att  bemöta  de  organisatoriska  faktorerna.  Här
föreslås även att ett liknande tankesätt adapteras som denna studie har utgått från, nämligen
att hitta faktorer och simplifiera dessa så långt som möjligt utan att påverka det som faktiskt
är  intressant.  Framtida  forskning  bör  däremot  undvika  de  förhindrande  faktorer  som har
uppstått i denna studie vilket kommer bidra till  att resultatet blir tydligare och kanske mer
användbart.
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Appendix A – Intervjuguide

Mitt namn är Dennis Bratt, Jag kommer ifrån Högskolan I skövde och jag ska utföra mitt
examensarbete inom Systemvetenskap med inriktning Business Intelligence. Jag är här för att
undersöka relationen mellan ert verktyg SAP BI och er som potentiella användare av detta
verktyg. 
Du har valts att intervjuas av syftet att du är en av två personer som har någon erfarenhet av
verktyget och därmed så är input från dig mycket värdefull för mig som undersöker denna
relation. 
Undersökningen kommer att spelas in om du går med på detta, och inspelat material kommer
även  att  transkriberas  för  att  inte  misstolka  något  som  sägs  under  denna  intervju.
Transkriberat material kommer du ha möjlighet att läsa samt addera ytterligare kommentarer
om du kommer på någonting i efterhand.
Du kommer att få mina kontaktuppgifter om du vill kunna få tag i mig om du har någon fråga
eller fundering.
Undersökningen är frivillig och du får när som helst avbryta intervjun om du så vill.
Om du vill vara anonym i denna studie så är det inga problem.
Intervjun kommer att baseras på ett gäng frågor för att underlätta processen att få in relevant
data som jag kan använda. Om du har något att tillägga under intervjuns gång så är det bara
att göra så. 
Ingenting som sägs här kommer att användas mot dig på något sätt så du får prata så fritt du
vill.

Underliggande kommer öppna frågor och datainsamlings- förväntningar och förhoppningar
att presenteras.
Öppna frågor:

Vad användarna arbetar med i vardagen?
– Data om arbetssätt på ekonomiavdelningen

Vad kan användarna om området BI?
– Data om förkunskaper

Vad tror användarna att anledningen är till varför SAP BI inte används?
Data om de problem som användarna ser

Vad de tror användarna att de kan ha för användning av BI?
Data om användarnas nuvarande syn samt kunskap på BI

Hur har tidigare inlärning av koncept och information har gått till? Bra / Dåligt?
Data om användarnas tidigare inlärningsmetoder, Vad är man bekant med?

Vad har användarna för Utbildningspreferenser?
– Vad har användarna för preferenser i relation till inlärningsprocessen.
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