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Forord 

Nærværende kandidatafhandling er skrevet Jonas Büttcher ved cand.merc.(dat.)-studiet, også kendt 
under navnet DØK, på Copenhagen Business School (CBS). Afhandlingen er kyndigt vejledt af 
Professor Niels Bjørn-Andersen fra Center for Applied ICT (CAICT) ligeledes ved CBS. 

Afhandlingens fokus er på den begrebsforvirring der findes inden for Business Intelligence og på 
hvordan man kan skabe konkret værdi med det Business Intelligence egentligt er. Jeg vil derfor 
behandle teorien indenfor området, og skabe en logisk opstilling af de teorier der kan benyttes i 
forbindelse med Business Intelligence. 

Derudover vil jeg benytte en case-virksomhed, til at kigge nærmere på hvordan man vil 
implementere BI i praksis i relation til de områder jeg behandler i teorien. Slutteligt vil jeg vise 
hvordan man kan skabe værdi i case-virksomhedens konkrete forretningsprocesser. 

I relation til arbejdet med min kandidatafhandling vil jeg gerne sige tak til Niels Bjørn-Andersen for 
professionel og højt kvalificeret feedback samt god perspektivudveksling på synsvinkler man let kan 
blive forblændet af, når man arbejder alene på et projekt i en længere periode. 

Ligeledes vil jeg gerne give en stor tak til Niels Bjørn-Andersen og Michael Borges for at sætte mig 
kontakt med min case-virksomhed, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA). I relation til dette; en 
endnu større tak til medarbejderne hos IDA, for deres velvillige deltagelse i mit projekt, her tænkes 
især på IT-chef, Lars Aagaard og Chefkonsulent, Michael Fritzbøger samt de anonymiserede 
medarbejdere der har hjulpet mig i forbindelse med empiriindsamling i virksomheden. Det har 
lettet kandidatafhandlingsarbejdet i høj grad, at have en så medvillig samarbejdspartner som IDA 
har vist sig at være. 
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Executive summary 

This master’s thesis deals with Business Intelligence and the advance of this theory along with the 
practical value generation in the Society of Danish Engineers (IDA). The thesis’ problem area is 
divided in two parts. One part is about the advance of the theory of Business Intelligence, which in 
the last few years has developed so rapidly, that the concept itself has become contested. The thesis’ 
focus is therefore on what can be said is the basics of Business Intelligence and it will be looked into 
which other documented main topics that have followed which can be said to be well-documented 
in creating value in an organization. Here, a number of critical success factors for Business 
Intelligence are identified. The second part regards the verifying of the critical success factors in 
IDA, where the result is a sequential list of main subjects and critical success factors for IDA to 
implement. 

Part 1 
Business Intelligence as a concept is, with basis in a number of theorists, in this thesis identified as 
follows: 

Business Intelligence is a business oriented application which, through a Data 
Warehouse, is used for consolidating, analysing and presenting raw data for the 
purpose of strategic, operational and value creating management in an 
organization. 

The Classical Business Intelligence is the foundation of any Business Intelligence implementation. 
The architecture consists of two necessary technologies; Data Warehouse and ETL. The two 
technologies enable the transfer of data from legacy systems to the Business Intelligence 
environment. Newer main topics for Business Intelligence today include the following: 

 Data in BI: quality, structure and data mining 

 Operational Business Intelligence (OBI) 

 Business Intelligence in real-time 

 Business Intelligence Competency Center (BICC) 

The theoretical review of the Classical Business Intelligence related to the new main topics 
produced a list of critical success factors that are necessary for an organization to consider before 
implementing Business Intelligence: 

Data warehouse Data quality Team composition Real-time ETL 
ETL Measuring of use Change in culture BI-strategy 
Scalability Data mining Communication Financing 
Formalised BI-
organization 

Free movement of 
information 

Technological support Management support 

Development in 
smaller parts 

Development in 
business processes 

Management of 
unstructured data 

Employee education 

Table 1: Overview of critical success factors in Business Intelligence 
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Kapitel 1: Introduktion 

Det første kapitel i denne afhandling vil jeg benytte til at fremlægge afhandlingens baggrund, 
introducere problemstillingen og den fortsatte struktur for de resterende kapitler. Kapitlet vil jeg 
strukturere i afsnit efter nedenstående tabel. 

1.1 Indledning 
1.2 Problemdefinition 
1.3 Problemformulering 
1.4 Problemafgrænsning 
1.5 Afhandlingens opbygning 
1.6 Metode 

Tabel 2: Afsnitsoversigt for kapitel 1 

I indledningen vil jeg introducere afhandlingens emneområde og relevansen af dette. Derefter vil jeg 
fremvise afhandlingens problemområde, herunder definere problemstillingen i en specifik 
problemformulering, som jeg vil strukturere afhandlingen efter. Dernæst vil jeg fremlægge de 
afgrænsninger, der findes i afhandlingen samt begrundelsen herfor. Slutteligt vil jeg fremvise 
afhandlingens opbygning og diskutere afhandlingens undersøgelsesdesign og empiriindsamlings-
metode. 
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1.1 Indledning 
I tider med lavkonjunktur og stagnerende eller faldende markedsudvikling er det vigtigt at kunne 
styre sin virksomhed på baggrund af dens konkrete økonomiske situation, og dermed kunne træffe 
rigtige strategiske beslutninger og sikre virksomheden i en effektiv og profitabel situation (Saha, 
2007). Af samme grund har den nuværende finansielle/økonomiske krise ikke ramt Business 
Intelligence i samme grad som den har ramt andre (it-)områder. Business Intelligence sætter nemlig 
en virksomhed i stand til at træffe strategiske beslutninger baseret på den konkrete situation, 
virksomheden står i. Med grundlag i al den data en virksomheden registrerer, formår Business 
Intelligence på kryds og tværs af it-systemer, databaser, Excel-ark og tekst-filer, at kombinere og 
samle data om et specifikt emne, og derigennem sætte virksomheden i stand til at træffe en 
beslutning ud fra den information, der genereres. 

”Informationer er guld.” (It-chefen i IDA, 09:50) 

Netop den type informationer, der tager afsæt i virksomhedens virkelighed, den konkrete hverdag 
er, ifølge it-chefen i IDA, guld værd, og bør opfattes som en del af virksomhedens aktiver på linje 
med bygninger osv. Business Intelligence skal derfor ikke opfattes som en ren udgift for 
organisationen. At se det som en investering er også svært, da afkastet af investeringen i direkte 
likvide midler altid vil stå i minus. Årsregnskabslovens definition af et aktiv indebærer, at ”fremtidige 
økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden”, men en investering i virksomhedens data giver 
ikke et direkte målbart afkast. Værdien dannes alene, når data kombineres og dermed gives 
kontekst, for derigennem at skabe værdi for afdelinger på tværs af organisationen. Investeringens 
afkast skal derfor ses i en større kontekst. Den større kontekst kan helt overordnet udledes i, at 
Business Intelligence kan danne et beslutningsgrundlag, som ikke bare kan være forskellen på profit 
og tab, men endda på overlevelse og konkurs (Moss & Atre, 2003; Pirttimäki et al., 2006). 

På trods af den åbenlyse fordel i at investere i Business Intelligence, og dermed kunne styre sin 
virksomhed med baggrund i virkeligheden, spås det, at mere end 35% af de 5000 største globale 
virksomheder i år 2012 vil opleve naturlige markante ændringer i deres marked og heri træffe 
forkerte beslutninger, alene på grund af manglende information (Gartner/Press, 2009). 

“We are data rich, but information poor.” (Han, 2006) 

I de seneste år har Business Intelligence haft et massivt indtog i virksomheder verden over, og 
funderingen er endnu ikke i nærheden af komplet. Der findes derfor masser af potentielle kunder 
for konsulenthuse med speciale i Business Intelligence. På grund af det store fokus på Business 
Intelligence har en række teoretikere udviklet teorier og koncepter til Business Intelligence. Dette 
har de gjort dels af forskningsmæssige grunde, dels af salgsmæssige grunde. Den massive udvikling 
af nye teorier og koncepter har derfor oversvømmet Business Intelligence som begreb, og udvandet, 
hvad begrebet helt præcist indebærer. 

På grund af denne udvanding har jeg valgt at fokusere på Business Intelligence og klarlægge det 
teoretiske felt, samt kigge nærmere på hvordan Business Intelligence kan benyttes til værdiskabelse i 
praksis. 
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1.2 Problemdefinition 
Business Intelligence i dag er en forvirrende størrelse, som kræver stor indsigt i teknologien 
kombineret med dybdegående indsigt i den måde, en forretning fungerer. Beder man en person, der 
enten er it-kyndig eller forretnings-kyndig, definere Business Intelligence, vil man med stor 
sandsynlighed ende med to vidt forskellige definitioner. I afhandlingens case-virksomhed har jeg 
hørt definitioner som, ”det er noget med noget rapportering” (CK1, 02:05) og ”BI er det, der er 
resultatet” (IC1, 02:16). Definitionerne er ikke forkerte, men diffuse og det er min tese, at Business 
Intelligence er blevet et udvandet begreb på grund af den store markedsefterspørgsel, der har fået en 
lang række teoretikere med salgsinteresse til at udforme nye begreber med let salgspotentiale. Ofte 
baserer de nye begreber sig på grundkernen i Business Intelligence, men nogle gange er dette ikke 
engang tilfældet. Begreber som Customer-, Competitor-, Market-, Technological-, Decision-, 
Product-, Operational-, Environmental- og Content Intelligence er bare en række af de afarter, der 
findes, og herudover er jeg stødt på Complex Event Processing, Business Performance 
Management, Business Activity Monitoring samt en lang række andre begreber, der blot sætter et 
ekstra tillægsord foran Business Intelligence, herunder Pervasive, Operational, Agile og Real-Time. 

Formålet med Business Intelligence, og således salgsargumentet overfor topledelsen i en 
virksomhed, er ligeledes ikke helt simpelt at definere, i kraft af at definitionen på Business 
Intelligence er så diffus, som det umiddelbart ser ud til. 

I min forbindelse med min afhandling er jeg kommet i kontakt med Ingeniørforeningen i Danmark 
(IDA), som jeg vil benytte som afhandlingens case-virksomhed. IDA står i en situation med en BI-
implementering, hvor funktion og værdi af Business Intelligence skal defineres for at sikre 
opbakning til projektet. It-chefen har derfor stor indsigt i BI-markedet, men står alligevel overfor en 
kompliceret opgave, der ligger i at beslutte, hvordan man konkret kan skabe værdi med Business 
Intelligence i IDA. 

Jeg ønsker derfor at undersøge begrebet Business Intelligence og fremvise, hvor det værdiskabende 
potentiale findes, dels for at afhjælpe IDA med deres praktiske udfordringer, dels for at søge en 
teoretisk konkret begrebsdannelse indenfor Business Intelligence, så man undgår den udvanding af 
begrebet, der er foregået. 

1.3 Problemformulering 
I afhandlingen vil jeg, på baggrund af problemdefinitionen, arbejde med følgende hovedspørgsmål: 

Hvad er Business Intelligence, og hvordan kan Business Intelligence skabe værdi i 
en konkret organisation?  

For at besvare hovedspørgsmålet, vil jeg i den resterende afhandling arbejde med følgende 
underspørgsmål, som ligeledes skal hjælpe mig med at strukturere afhandlingen. 

1. Hvordan ser Business Intelligence-teorien ud? 

‐ Hvad er definitionen på Business Intelligence? 

‐ Hvordan ser Business Intelligence ud og hvordan har teorien udviklet sig? 
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‐ Hvilke kritiske succesfaktorer findes der indenfor Business Intelligence? 

2. Hvordan ser Business Intelligence ud i IDA i dag? 

‐ Hvilke organisatoriske faktorer understøtter Business Intelligence i IDA? 

‐ Hvilke Business Intelligence-tiltag findes i IDA? 

3. Hvordan bør IDA implementere Business Intelligence? 

‐ Hvilke kritiske succesfaktorer benyttes i IDA? 

‐ Hvordan bør IDA implementere BI? 

‐ Hvordan kan BI skabe værdi i IDAs forretningsprocesser? 

1.4 Problemafgrænsning 
I afhandlingen vil jeg alene behandle udviklingen indenfor Business Intelligence, og jeg afgrænser 
mig derfor fra at behandle områder som Information Management, som nogle teoretikere ellers 
ønsker at placere Business Intelligence under. Derudover vælger jeg at afgrænse mig fra at kigge på 
hele IDA, da det omfangsmæssigt vil overskride de rammer, en kandidatafhandling som denne 
befinder sig under.  I praksis vil jeg derfor udvælge en række af forretningsprocesser og fokusere på 
disse.  

Med Business Intelligence som hovedområde vælger jeg samtidig at afgrænse mig fra en række 
emner. Det valg har jeg truffet for at sikre, at der holdes fokus på emner med værdiskabelse og ikke 
tekniske detaljer. De emner, jeg har fravalgt, kan ses herunder med tilhørende begrundelse for 
fravalget: 

Afgrænsing Begrundelse 
Metadata og Master 
Data Management 

Da jeg ville kunne udforme en rapport, der alene omhandler emnerne 
Master Data Management og Metadata, har jeg valgt at afgrænse mig fra 
disse emner, for at undgå at behandle dem halvt. Master Data 
Management berører dog datakvalitet i dybden – og jeg vil indgå i en 
diskussion om krav til datakvaliteten. Det vil foregå i relation til Business 
Intelligence, og vil derfor ikke lægge sig op ad master data området. 

Rapportering Rapporteringsdelen, som er en væsentlig faktor i en Business Intelligence 
implementering, afgrænser jeg mig fra med henvisning til, at emnet har 
stærkt sammenhæng med valget af en specifik teknologileverandør, da den 
direkte rapportering kommer an på ønsket funktionalitet. Jeg afgrænser 
mig derimod ikke fra at behandle dataudtrækning og præsentation af data 
fra et data warehouse eller en database, som i teorien ligger tæt op af 
rapporteringsdelen i Business Intelligence. Berøringen er uundgåelig, men 
dybere konkrete diskussioner vil jeg undgå. 

Specifikke 
leverandører og 
producenter 

Jeg afgrænser mig ligeledes fra konkrete teknologiproducenter og 
leverandører samt sammenligningen imellem disse, selvom valget heraf er 
relevant. Jeg ser dog større udfordring i at kigge på Business Intelligence 
som koncept og de behov og muligheder, der er inden for dette. Det 
vurderes samtidig, at samtlige leverandørers produktportefølje i høj grad 
overlapper hinandens funktionalitet, og der er således ikke et produkt, der 
stikker markant ud i forhold til andre. Denne afgrænsning er ligeledes 
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Kapitel 2 benyttes til at præsentere og diskutere de teorier, der vil blive benyttet i afhandlingen. 
Teoriafsnittet vil munde ud i en overordnet liste med de kritiske succesfaktorer, der findes for 
Business Intelligence og som en virksomhed skal have styr på for at kunne implementere de 
forskellige dele af Business Intelligence. Casekapitlet vil jeg bruge til at danne en fælles 
forståelsesramme for case-virksomhedens baggrund og præsentere, hvordan Business Intelligence ser 
ud i IDA i dag. I analysekapitlet vil jeg videreføre de fundne kritiske succesfaktorer og kigge på, 
hvordan IDA vil håndtere den enkelte kritiske succesfaktor i praksis, samt kigge nærmere på, 
hvordan man i praksis kan skabe værdi med Business Intelligence. 

I konklusionen vil jeg opsummere og besvare de spørgsmål, der er stillet i problemformuleringen. 
Perspektiveringen vil holde fokus på to ting. Den ene er at kigge på afhandlingen i retrospekt og 
komme med et bud på alternative konklusioner, såfremt jeg ophæver de afgrænsninger, jeg har 
nedsat for afhandlingen. Den anden vil kigge på Business Intelligence og udviklingen på markedet – 
og således hvad jeg vurderer som et af fremtidens vigtige emner indenfor Business Intelligence. 

1.6 Metode 
I dette afsnit vil jeg afdække afhandlingens undersøgelsesdesign og dokumentere de empiriske 
indsamlingsmetoder, jeg vil benytte. 

Da jeg allerede på nuværende tidspunkt har fastlagt, at afhandlingens fokus centrerer sig om én 
organisation, og da jeg vil undersøge de egenskaber, der findes indenfor Business Intelligence, kan 
jeg fastlægge, at afhandlingen orienterer sig omkring en single-case (Andersen, 2003). Mit formål 
med denne single-case er, som beskrevet af Andersen, at belyse et fænomen i det virkelige livs 
rammer, og netop for Business Intelligence-teorien kontra praksis gælder det, i tråd med Andersen, 
at fænomenet og sammenhængen med casen ikke har klart definerede grænser.  

En single-case muliggør en dybdegående analyse, men da min kandidatafhandling har et begrænset 
omfang, er det ligeledes nødvendigt for mig at lave kraftige afgrænsninger. Jeg vil derfor gennemgå 
Business Intelligence teorien, med baggrund i min problemdefinition, hvor jeg søger at strukturere 
det teoretiske felt, og samtidig ende ud med et produkt i form af en række kritiske succesfaktor for 
Business Intelligence, som jeg kan bruge til at sikre, at min analyse kommer hele vejen rundt 
teoriens mest essentielle dele. Formålet med min case er derfor, understøttet af Yin (citeret af 
Andersen, 2003), at afprøve de kritiske succesfaktorer i casen og dermed finde ud af om teoriens 
kritiske succesfaktorer matcher overens med den virkelighed case-virksomheden befinder sig i. Som 
resultat af min afprøvning vil jeg opsummere hvilke, hvis der findes nogen, kritiske succesfaktorer, 
som IDA skal droppe, og hvilke de skal benytte. Efterfølgende på min afprøvning af de kritiske 
succesfaktorer vil jeg fremvise, hvordan man i praksis kan skabe værdi med Business Intelligence - 
det er netop her, at min afgrænsning kommer til syne, da jeg alene behandler to af case-
virksomhedens forretningsprocesser. Denne afgrænsning kan ifølge Andersen være svær at benytte, 
da det ofte er problematisk at definere, hvornår en proces slutter og en anden starter. Jeg er derfor 
tvunget til at være stringent i min behandling af disse og alene holde mig til ét eksempel på 
værdiskabelse fra Business Intelligence i pågældende forretningsproces. 
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For at understøtte mit studie med empiri, vil jeg gennemføre en dataindsamling, der skal benyttes 
til undersøgelse af fænomenet i praksis (Andersen, 2003). Til dette vil jeg benytte primære og 
sekundære data. De primære data vil jeg selv danne igennem en kvalitativ dataindsamlingsmetode, 
der baserer sig på semi-strukturerede personlige interviews af medarbejdere i case-virksomheden. De 
semi-strukturerede interviews giver mulighed for, at jeg kan danne en spørgeguide med en række 
spørgsmål baseret på den viden, jeg langsomt opbygger omkring feltet, men samtidig kan jeg tillade 
mig at forlade spørgeguiden og følge afledte diskussioner til vejs ende (Andersen, 2003). Jeg er 
tilhænger af denne metode, da det giver mulighed for at udføre interviewene i en afslappet 
atmosfære, hvilket jeg mener giver det bedste rum for belysning af case-virksomhedens situation. 
Nedenfor har jeg lavet en oversigt over de afholdte interviews. Efter gennemførslen vil jeg påføre 
længden på interviewene. 

Kapitel Respondent Type Længde 
Analyse  
& Case 

Miljøchef (MC) Semi-struktureret interview 00:47:44 

Analyse Chefkonsulent (CK1) Semi-struktureret interview 01:18:13 
Analyse It-chef (IC1) Semi-struktureret interview 01:09:53 
Analyse BI-udvikler (BU) Semi-struktureret interview 00:32:39 
Analyse Chefanalytiker (CA) Semi-struktureret interview 00:51:46 
Analyse Funktionschef (FC) Semi-struktureret interview 00:29:35 
Analyse Projektleder (PL) Semi-struktureret interview 00:25:00 
Analyse Kundekonsulent (KK) Semi-struktureret interview 00:38:00 
Case It-chef (IC2) Semi-struktureret (telefon-)interview 00:40:10 
Case Chefkonsulent (CK2) Semi-struktureret (telefon-)interview 00:33:07 

Tabel 4: Oversigt over kvalitative semi-strukturerede interviews 

De sekundære data består af en række dokumenter, der kan beskrive case-virksomheden i dybden. 
Indsamlingen af dokumenterne udfører jeg selv, hvilket i Andersens beskrivelse gør indsamlingen til 
primære data. Jeg vælger dog alligevel at tolke dem som sekundære, da jeg får hjælp af IDAs 
medarbejdere til lokalisering og adgang til deres fælles videndeling drev og intranet. Dokumenterne 
er: 

 Dokumentation af samtlige forretningsprocesser i case-virksomheden 

 Dokumenter omhandlende Business Intelligence i case-virksomheden 

 Dokumenter omhandlende tværorganisatoriske implementeringer 

o Herunder case-virksomhedens ledelsesmodel  

 Præsentation af IDA til nye medarbejdere 

o Andre dokumenter der kan beskrive case-virksomheden i dybden 
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Kapitel 2: Teori 

I dette kapitel vil jeg gennemgå de teorier, der er nødvendige for at give baggrundsviden om teorien 
Business Intelligence (BI) i relation til min analyse og besvare problemformuleringens spørgsmål 1. 

Jeg vil gennemgå teorien, sådan at det er muligt at danne sig et overblik over teorifeltet, dog med 
forbehold for afgrænsningerne defineret i foregående afsnit. 

1. Hvordan ser Business Intelligence-teorien ud?

‐ Hvad er definitionen på Business Intelligence? 

‐ Hvordan ser Business Intelligence ud og hvordan har teorien udviklet sig? 

‐ Hvilke kritiske succesfaktorer findes der indenfor Business Intelligence? 
Tabel 5: Afhandlingens problemformulering spørgsmål 1 

Omdrejningspunktet i teorikapitlet vil derfor være BI og dens underliggende teorier. For at 
kortlægge denne vil jeg først definere, hvad BI er, og derefter dele behandlingen af BI op i to dele, 
henholdsvis en klassisk del, og en del, der indeholder de nye områder, der er opstået. Dette skal 
danne basis for at lave en delkonklusion med en liste over kritiske succesfaktorer for BI. Jeg vil 
derfor dele teorikapitlet op i følgende afsnit: 

2.1 Definition af Business Intelligence 
2.2 Klassisk Business Intelligence 
2.3 Business Intelligence i dag 
2.4 Delkonklusion: Kritiske succesfaktorer for Business Intelligence 

Tabel 6: Afsnitsoversigt for kapitel 2 
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”Business intelligence, or BI, is an umbrella term that refers to a variety of 
software applications used to analyze an organization’s raw data.” (CIO/BI) 

I den forskningsorienterede verden har man ligeledes behandlet BI som akademisk felt. BI betegnes 
som værende en forretningsorienteret applikation, der benyttes til at give adgang til og analysere 
data om en virksomhed (Saha, 2007), hvilket i høj grad lægger sig op ad Wikipedias definition. 
Deres fællestræk er den forretningsorienterede tilgang, som jeg vil videreføre til afhandlingens 
definition.  

“Business Intelligence (BI) is a business management term that refers to 
applications and technologies used to gather, provide access to, and analyze data 
and information about their company operations.” (Saha, 2007) 

En mere videnskabsteoretisk drejning, men med samme manglende teknologiske dybde som de 
førnævnte, kommer Golfarelli et al. (2004) med gennem beskrivelsen af, at BI omhandler den 
proces, der transformerer data til information og viden. 

“Business Intelligence (BI) can be defined as the process of turning data into 
information and then into knowledge.” (Golfarelli et al., 2004) 

Jeg vælger her at lægge mig op af Loshins definition af information og viden, der er defineret i 
relation til BI. 

“Information is the result of collecting and organizing data in a way that 
establishes relationships between data items, which thereby provides context and 
meaning.” (Loshin, 2003) 

”Knowledge is the concept of understanding information based on recognized 
patterns in a way that provides insight to information.” (Loshin, 2003) 

En anden stor aktør indenfor den mere praktiske del af BI-markedet er TDWI, der er en 
interesseorganisation med fokus på BI og den underliggende teknologi. TDWI understøtter de 
definitioner, der hidtil er blevet præsenteret, og tilføjer et ekstra lag til bredden af definitionen. 

“The processes, technologies, and tools needed to turn data into information, 
information into knowledge, and knowledge into plans that drive profitable 
business action.” (TDWI, 2002) 

Jeg vælger at oversætte profitable til værdiskabende i afhandlingens definition. Pirttimäki & 
Hannula (2003) placerer BI som et strategisk og operativt beslutningsværktøj, for at indkredse 
definitionens bredde til det mere konkrete. 

”Business Intelligence (BI) plays a central role in producing up-to-date 
information for operative and strategic decision-making.” (Pirttimäki & 
Hannula, 2003) 

Jeg kan derfor nu definere et første udkast til afhandlingens BI-definition: 
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2.2 Klassisk Business Intelligence 
Business Intelligence begrebet blev defineret første gang i 1958 af Luhn. Udover den naturlige 
definition af business, definerede han intelligence som følgende: 

”The ability to apprehend the interrelationships of presented facts in such a way 
as to guide action towards a desired goal.” (Luhn, 1958) 

Definitionen af den klassiske BI ifølge Luhn lyder derfor som følger: En virksomheds evne til at 
kunne benytte og kombinere data til at vise vejen hen til et ønsket mål. Dataregistrering baseret på 
informationssystemer eksisterede ikke dengang, hvorfor begrebet dækkede over beslutninger baseret 
på menneskelig intuition (Schwartz, 2004).  

Howard Dresner foreslog i 1989 at udvikle en term for dataanalyse. Han beskrev dette koncept som 
Business Intelligence, men tog Luhns definition et skridt videre, sådan at it nu fungerede som 
understøttende element. Dresner satte dermed fornyet fokus på at skabe strategiske beslutninger i 
virksomheder med baggrund i information. 

Informationer skabes ved at sætte data i kontekst, eksempelvis ved at integrere data imellem flere 
datakilder.  Og netop at sætte data i kontekst er hovedopgaven for BI, der derved søger at skabe én 
sandhed, som er konsistent igennem hele virksomheden og kan fungere som grundlag for alle 
ledelsesmæssige og strategiske beslutninger i virksomheden. Men for at skabe denne sandhed er det 
nødvendigt at integrere så meget data som muligt i BI, sådan at sandheden skabes på det størst 
mulige datagrundlag. Dårligt integreret data er en af de største faldgruber til at dannelsen af flere 
sandheder (Hatch, 2009), og hvis ikke sandheden findes alene i BI, er værdien kraftigt forringet. 

2.2.1 Arkitektur 
Den klassiske arkitektur for en BI-løsning omhandler ETL-processer (defineres senere), der 
indsamler og behandler grunddata fra en virksomheds operationelle forretningssystemer, og dernæst 
overfører disse til et data warehouse. Dette adskiller sig fra arkitekturen i et almindeligt 
organisatorisk informationssystem. Informationssystemer, som eksempelvis ERP- eller CRM-
systemer, benævner jeg under en overordnet betegnelse som operationelle forretningssystemer, altså de 
informationssystemer, der håndterer og organiserer virksomhedens daglige gang. De bagvedliggende 
data til de operationelle forretningssystemer kalder jeg gennemgående for grunddata. 

For at skabe et miljø hvor fokus er på behandling og analysering af grunddata, opsætter man et 
eksternt miljø, der er grundessensen i BI. I figur 5 ses Kimballs (1998) arkitektur for en BI-løsning. 
Alternativet til Kimball er udarbejdet af Inmon (1991) og inkluderer et ekstra led, hvori 
datamarterne er selvstændigt bygget oven på et overordnet data warehouse. I Kimballs definition af 
et data warehouse er det summen af alle data marter det udgør et data warehouse. 
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2.2.2 Data warehouse 
Et data warehouse er en databasetype, der er designet til analyse og rapportering med mindst mulig 
belastning på de operationelle forretningssystemer. I modsætning til relationelle databaser, hvor 
man søger at minimere transaktionstiden mellem et operationelt forretningssystem og databasen, er 
et data warehouse orienteret mod logisk og hurtig datatilgængelighed mellem brugeren og 
data/information. Et data warehouse er derfor logisk opbygget i forhold til virksomhedens 
organisatoriske opbygning, forretningsprocesser eller en anden metode, der giver mening for en 
given virksomhed (Kimball, 1998). 

Data warehouse-teknologien tog fart i 90’erne med Inmon1 og Kimballs2 teoretiske 
konceptgennemgange. De to teoretikere beskriver data warehouse-implementering i en klassisk 
Business Intelligence-kontekst med fokus på, hvad der siden er blevet kendt som top-down og 
bottom-up implementering. 

 Definition 
Top-down 
 

”A warehouse is a 
subject-oriented, 
integrated, time-variant 
and non-volatile 
collection of data in 
support of management's 
decision making 
process.” 
(Inmon, 1991) 

Inmon har udviklet denne form for data warehouse, som er langsommelig 
at implementere i opstartsfasen, men hurtig til at udbyde dataunderstøt-
telse. Idéen er, at man indsamler al virksomhedens data i et overordnet data 
warehouse. Dernæst udvikler man data marter, som er udsnit af data fra det 
overordnede data warehouse, der matcher overens med afdelinger eller 
forretningsprocesser i forretningen. Metodens fordel er, at den giver 
konsistent data, da alle rapporteringer foregår på samme datagrundlag, da 
data per definition er statiske, da man blot opdaterer data warehouset med 
manglende opdaterede tal over tid. Ulempen er projektets opstartstid og 
heraf lange vej til værdiskabelse. 
 

Bottom-up 
 

”[A data warehouse is] a 
copy of transaction data 
specifically structured for 
query and analysis” 
(Kimball, 1998) 

Kimball har udviklet en metode, der giver hurtig værdiskabelse, men tager 
længere tid at udvikle for den enkelte forretningsproces. Metoden går ud på 
at udvikle data marter direkte fra de operationelle forretningssystemer, 
sådan at summen af data marts er det man kalder virksomhedens data 
warehouse. Metodens fordel er, at den skaber værdi allerede ved 
implementering af den første data mart, hvilket kan ske relativt hurtigt 
sammenlignet med top-down metoden. Ulempen er, at data ikke er statiske 
i samme grad som top-down-processen, da data hentes på ny fra 
forretningssystemet ind i data marten. Data martens indhold kan derfor 
ændre sig, for hver gang data opdateres, hvilket betyder, at datagrundlaget 
for en beslutning pludselig kan se anderledes ud end først antaget, hvilket 
derfor kan føre til, at forretningen ikke stoler på informationerne. Ligeledes 
kan man risikere dannelse af data-siloer, der betyder, at man udvikler 
datalogikken i selve data marten, hvilket kan ende ud i, at én fejl skal 
fejlrettes mange steder.  

Tabel 7: De to tilgange til data warehouse 

Inmon har dannet et sæt af data warehouse karakteristika, hvoraf de tre første også gælder Kimballs 
data warehouse tilgang. Disse er: 

                                                      
1 Building the Data Warehouse (Inmon 1991) 
2 The Data Warehouse Lifecycle Toolkit (Kimball 1998) 
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 Definition  
Extract 
Formål: indsamling  
af grunddata 

I denne proces udtrækkes data til et data warehouse fra alle de forskellige 
meningsgivende operationelle forretningssystemer, der findes i en virksomhed. 
Processen kan ligeledes inkludere data, der ikke er ejet af virksomheden – 
eksempelvis vejrdata fra DMI. 

Transform 
Formål: rense, 
strømligne og tilføje 
logik til data 

I transformeringsprocessen kvalitetstjekkes, ensrettes og konsolideres data. Det 
er heri, at den meningsgivende kontekst gives til data, da data er ensrettet, og 
herefter vil kunne sammenlignes på tværs, hvor det selvfølgelig er 
meningsgivende. Processen er tung rent arbejdsmæssigt, da individuelle 
processer til transformering skal modelleres ud fra de enkelte dataressourcer. 
Eksempler på transformationer er at joine indtægter og antal solgte produkter i 
forhold til dato, for at lave en facttabel der viser omsætning eller ændring af 
dataformatet på et datasæt, således at de er ensrettede (og dermed 
sammenlignelige med andre datasæt). 

Load 
Formål: overføre data 
til data warehouse 

I load-processen bliver den transformerede data overført til et data warehouse. 
Det kan enten være som facttabel, hvis det er numeriske data, man ønsker at 
rapportere på, eller til dimensionstabeller, hvis det er data, man ønsker at sætte i 
kontekst til numeriske data. 

Tabel 8: Definition og beskrivelse af Extract, Transform, Load i ETL 

Der er to veje, når det kommer til den teknologiske understøttelse af ETL. 

1. Egen udvikling 
2. CASE3-værktøj 

Et egenudviklet ETL-system er en samling af SQL/MDX-scripts, udviklet fra bunden. Denne 
metode vil en virksomhed alene vælge, hvis man allerede besidder ressourcer med ekspertviden 
indenfor SQL/MDX. Dog vil det selv i den situation være fordelagtigt at kigge nærmere på et 
CASE-værktøj, da udviklings- og vedligeholdelsesarbejdet indenfor ETL optager 70% (Lao & 
Tang, 2005) af indsatsen i en BI-implementering. Derfor er en gennemgribende manuel 
dokumentation af arbejdet nødvendigt. 

Med et CASE-værktøj får man en standardiseret metode til generering af ETL-processer. Dette 
giver bedre gennemsigtighed og overskuelighed i de udviklede ETL-processer i forhold til 
egenudviklet SQL/MDX, da CASE-værktøjet standardiserer ETL-processerne (se eksempel i figur 
9), hvilket skaber en grundlæggende selvdokumentering, hvori det er muligt at lave yderligere 
manuel dokumentation, der gør det lettere for andre at overtage og videreføre systemet – også uden 
dybdegående teknisk viden. 

                                                      
3 Computer-Aided Software Engineering: En applikation, der indeholder et sæt af metoder og værktøjer, der skal resultere 

i højkvalitets, fejlfri og vedligeholdelsesvenlige software produkter (Wikipedia/case). 
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løsningen, er løsningen nytteløs og irrelevant (Kimball, 2008). 
Udvikling i 
mindre dele 

At implementere i mindre dele, således at man skaber hurtigere værdi for 
virksomheden, er essentiel for BI-implementeringen (Saha, 2007), og dette vil 
naturligvis også indebære en lettere opbakning til BI-løsningen, ved (Kimball, 
1998). 

Frit tilgængelig 
information 

En sjette medvirkende faktor til succesen af BI har at gøre med frit tilgængelig 
information i virksomheden (Kimball, 2008). En undersøgelse viser (Quinn, 
2007), at desto mere ledere og medarbejdere er vant til at benytte data og 
have med data at gøre i dagligdagen, desto lettere har de ved at adoptere og 
acceptere implementeringen af BI. 

Udvikling efter 
forretnings-
processer 

Udviklingen af specifikke data marter skal emneorienteres for at sikre 
logikken for de medarbejdere, der behandler informationen stillet til rådighed 
af BI. 

Tabel 9: Kritiske succesfaktorer for den klassiske BI 

2.3 Business Intelligence i dag 
Organisationer i dag registrerer mere data end tidligere (Blumberg & Atre, 2003) og i langt flere 
forskellige datalagre/databaser (Han, 2006). Erfaringerne viser også, at data registreret i databaser, 
der er uoverskuelige i størrelsen, ikke bliver brugt af medarbejdere og ledere i virksomheder (Han, 
2006). Udviklingen blandt de operationelle forretningssystemer bærer derfor imod en virkelighed, 
hvor datamængderne bliver så store, at de bliver umulige at overskue, hvilket BI kan afhjælpe. I en 
undersøgelse lavet af Hatch (2009) er Business Intelligence på førstepladsen over den software-
teknologi, der vil påvirke virksomheder mest i de næste to til fem år. BI er derfor mindst lige så 
relevant i dag, som da den klassiske BI blev introduceret i 1989. 

I det følgende vil jeg behandle udviklingen i BI-teorien. Jeg vil først argumentere for de enkelte 
emners relevans og dernæst tildele hvert enkelt område et afsnit, hvori de vil blive diskuteret i 
dybden. Hvert af disse afsnit vil jeg afslutte med en tabel, der opsummerer de kritiske 
succesfaktorer. 

Kvaliteten af grunddata fra de operationelle forretningssystemer er et af de mest omtalte emner 
igennem den sidste lange årrække, hvorfor jeg også berørte det kort i afsnittet om den klassiske BI. 
Kvaliteten i grunddata har betydning for kvaliteten af den data, BI kan levere, hvorfor emnet er 
essentielt. En anden problematik er, hvordan BI skal håndtere ustrukturerede data. Registreringen 
af ustrukturerede data, som eksempelvis billeder, word-filer og lyd, er ikke mulig i den tabellariske 
behandling af data, som en database og et data warehouse gør brug af. Ved inkluderingen af 
ustrukturerede data i en BI-løsning vil man kunne udbyde informationer med baggrund i et endnu 
mere retvisende billede end tilfældet er i dag. Et tredje emne omhandlende dataanalyse er data 
mining, der istandsætter en virksomhed til at fremskrive data. Historisk data kendes allerede fra den 
klassiske BI, realtidsdata vil blive behandlet senere, og data mining fokuserer på fremtidig data. 
Fremtidig data genereres ikke direkte i et data warehouse, men i et analyse-lag ovenpå en data mart. 
Data mining benytter sig af matematisk analyse, eksempelvis ved at udføre en regressionsanalyse på et 
datasæt for at finde tendensen i aldersudviklingen. 
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Det allernyeste område indenfor BI orienterer sig mod at gøre data tilgængelig for massen, forstået 
således, at medarbejdernes daglige arbejdsgange skal understøttes af informationer, sådan at 
medarbejdere, ligesom ledere, kan tage mere kvalificerede beslutninger. BI udvides dermed til ikke 
kun at udbyde beslutningsunderstøttelse til strategiske beslutninger, men dermed også til 
operationelle beslutninger, heraf navnet Operationel BI (OBI). Ved implementeringen af OBI 
udnytter man allerede tilgængelig information til at skabe merværdi. 

Et af de nyere fokusområder er, at mindske tiden fra data bliver oprettet, til den egentlige analyse af 
data har fundet sted, og informationerne er gjort tilgængelig. Dette er et opgør med den klassiske 
BI, hvor data alene er historiske. BI i realtid søger at udbyde data uden latency for at kunne levere 
informationer i realtid.  

Det sidste tiltag, jeg vil behandle, er fokus på at knytte udviklingen af BI til forretningen, sådan at 
BI ikke bliver en proces alene drevet af en it-afdeling. Da den information, BI leverer, skal være tæt 
knyttet til forretningens virke, er det vigtigt med en god integration, så man undgår at 
implementere en løsning, der ikke giver værdi for forretningen. 

Nedenfor har jeg opsummeret de emner, jeg har valgt at karakterisere som BI i dag. Emnerne er en 
opsummering af ovenstående diskussion, og jeg har tildelt dem dækkende overskrift i tråd med 
termerne fra gængs teori. 

Data i BI-løsninger: kvalitet, struktur og data mining 
Operationel Business Intelligence (OBI) 
Business Intelligence i realtid 
Business Intelligence Competency Center (BICC) 

Tabel 10: Nye områder indenfor Business Intelligence 

Listen ovenfor er ikke udtømmende for BI-teorierne. Jeg har gennemgået en lang række artikler, og 
finder, at de ovenstående emner er de mest omtalte, bedst beskrevne og veldokumenterede, hvilket 
ved første øjekast giver dem det største potentiale til at blive realiseret i praksis – enten i dag eller i 
fremtiden. Jeg karakteriserer dem ligeledes som en del af tidens trend indenfor BI, hvorfor de udgør 
emnerne for BI i dag. 

I det følgende vil jeg behandle områderne i tabel 10 med basis i teori. Jeg vil behandle de konkrete 
områder, men samtidig inddrage afledte erfaringer, der ikke nødvendigvis berører området direkte. 
Data i BI-løsninger indeholder flere underemner under samme emne, og jeg vil strukturere disse 
med hvert deres afsnit og afrunde afsnittet med kritiske succesfaktorer for alle underemnerne. De 
resterende tre emner har selvstændige afsnit, som jeg vil strukturere i forhold til besvarelsen af 
følgende spørgsmål: hvad omhandler emnet, hvorfor man skal implementere det, hvordan skal man 
implementere det, samt hvilke kritiske succesfaktorer findes der. 

2.3.1 Data i BI-løsninger: kvalitet, struktur og data mining 
Følgende afsnit vil bestå af tre hovedemner. Først vil jeg behandle datakvaliteten fra grunddata til 
BI-systemer, dernæst vil jeg behandle håndteringen af ustrukturerede data, som er et emne, der 
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Virksomheder registrerer, som tidligere nævnt, mere data end nogensinde før, hvoraf 80-85% af al 
data i en virksomhed er ustrukturerede data (Linstedt, 2007; Blumberg & Atre, 2003; Moore, 
2004). Indenfor BI er det i dag ikke muligt at inkludere ustrukturerede data. Håndteringen af 
ustrukturerede data er et yderst kritisk emne til at skabe nye forretningsmuligheder og forbedre det 
daglige arbejde, mener 60% af CTO/CIOs i en undersøgelse lavet af Blumberg & Atre (2003), og 
samtidig betegnes området som en af de store uløste problematikker indenfor IT-verdenen. 
Blumberg & Atre eksemplificerer problematikken med en reel problemstilling fra et call-center, der 
modtager opkald fra kunder. I et CRM-system registrerer kundekonsulenter specifikke begrundelser 
for opsigelser af et givent abonnement, men det er umuligt at skabe overblik over de specifikke 
begrundelser. Lederen af call-centret kan alene se slutresultatet: en udmelding. Ved at kunne spotte 
tendenser ville man være i stand til at kunne målrette sin kommunikation og dermed undgå 
udmeldelserne. Kunne man tilmed krydse data med andre relaterede data, ville der være mulighed 
for endnu større værdiskabelse. 

Blumberg & Atre (2003) argumenterer for, at det er logisk at benytte BI til at analysere de 
ustrukturerede datakilder, da det allerede er den optimale løsning for strukturerede data. At man 
ikke kan inkludere de ustrukturerede data i et data warehouse og dermed Business Intelligence, er 
en ulempe, da man ville have mulighed for at skabe mere retvisende information, da datagrundlaget 
til informationsdannelsen derved er større. Linstedt (2007) foreslår en metode til en inkludering af 
ustrukturerede data i det, Linstedt kalder data warehouse 2.0, hvor han søger meningsdannelse i de 
ustrukturerede data. Til den praktiske implementering af håndteringen af ustrukturerede data i BI 
foreslår Moore (2004) at opdele det ustrukturerede data i mindre dele og kategorisere dem i 
eksempelvis telefonnumre, navne, steder, datoer, så man kan søge i dem i stil med Googles 
indeksering af websider (Linstedt, 2007). Til at gøre dette i praksis foreslår Linstedt brugen af data 
mining, der skal danne metadata for de ustrukturerede elementer, som man indekserer og 
katalogiserer. Den klassiske BI understøtter dog ikke håndtering af linket imellem metadata og selve 
det ustrukturerede data, hvilket netop er her problemet opstår. For den semi-strukturerede data er 
teknikken den samme – det er dog ikke nødvendigt at benytte data mining, da der allerede 
eksisterer metadata, men der findes dog en fri tekst, som man stadig skal have katalogiseret 
(Blumberg & Atre, 2003). 

Ustrukturerede data er stadig et af de mere udefinerbare emner indenfor BI, og er stadig ikke 
understøttet af gængse teknologileverandører. Det er et område, hvor jeg mener, at virksomheder 
med BI-løsninger skal holde sig orienteret, da der ligger store mængder skjult værdi i ustrukturerede 
data. 

Data mining 
At give indblik i den statistiske fremtid gennem matematisk analyse og derved at skabe ny viden er 
den primære idé med data mining i relation til BI (Han, 2006). På grund af den matematiske 
analyse i data med tidsperspektiv, eksempelvis salgsdata med en dimension der indeholder tid/dato, 
kan data mining udvikle datamønstre, der kan fremvise specifikke tendenser i et marked, der kan 
afhjælpe strategiske beslutninger i en virksomhed (Han, 2006). I praksis gøres dette gennem brugen 
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af regressionsanalyser og andre matematiske værktøjer. Data mining kan yderligere bruges til at 
finde mønstre i eksempelvis ustrukturerede data, som beskrevet ifl. Linstedt (2007). 

I forhold til BI-arkitekturen lægger data mining sig som et lag ovenpå, der udvikler information ud 
fra eksisterende data, og kan tilbageføre disse til et data warehouse, eller fremstille dem direkte til de 
relevante personer. Værdiskabelsen heri ligger altså i at give et indblik i fremtiden.  

Data mining er et felt, der spænder vidt, og det kunne således være emne for en afhandling alene. 
Jeg har derfor valgt at afgrænse mig fra en dybere teoretisk gennemgang af emnet, men at behandle 
BI uden at nævne data mining ville dog være en mangel. 

Kritiske succesfaktorer for data i BI-løsninger 
Navn Beskrivelse 
Høj datakvalitet Hvis kvaliteten af grunddata er høj, vil det være simplere at levere 

troværdig information gennem BI vice versa. 
Ustrukturerede data De ustrukturerede data er et område, der er under stærk udvikling og 

med stort potentiale for ny værdiskabelse. Det er dog ikke et emne, der er 
understøttet af gængse BI-værktøjer. 

Data mining Data mining er et område, der skal holdes for øje, efter man har 
gennemført en succesfuld implementering af den klassiske BI. Data 
mining laver fremtidsanalyser på baggrund af matematiske beregninger, 
og er derfor væsentlig for værdiskabelsen på langt sigt i en virksomhed. 

Tabel 11: Kritiske succesfaktorer for data i BI-løsninger 

2.3.2 Operationel Business Intelligence (OBI) 
Tendensen for den klassiske BI har generelt rykket sig i retning af at udnytte de eksisterende BI-
informationer til mere værdiskabelse. Operationel Business Intelligence (OBI) er et af de nyere 
begreber, der ligger i tråd med udnyttelsen af de eksisterende data i organisationens eksisterende 
teknologiske miljø. Afsnittet vil blive struktureret efter den tidligere definerede struktur, hvor jeg vil 
besvare følgende spørgsmål ud fra teori. 

 Hvad er OBI? 

 Hvorfor skal man implementere OBI? 

 Hvordan skal man implementere OBI? 

 Kritiske succesfaktorer 

Hvor den klassiske BI handlede om strategisk beslutningsunderstøttelse for ledelsen, handler OBI 
om at udnytte BI på det operationelle niveau og beslutningsunderstøtte den enkelte medarbejders 
arbejdsgange. 

White (2007) beskriver, at OBI skal benyttes, hvor reduceret handlingstid kan skabe værdi for 
organisationen. Man skal altså implementere OBI der, hvor medarbejderen kan 
beslutningsunderstøttes og dermed optimere en given forretningsproces eller arbejdsgang. 
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løsningen (Hatch, 2009). For at implementere OBI er det ligeledes en nødvendighed at kunne måle 
medarbejdernes brug af værktøjet (Hatch, 2009), sådan at man har et vurderings- og 
styringsværktøj, der kan sikre den optimale udnyttelse af systemet. Hvis systemet stiller for meget 
eller for lidt data til rådighed, kan det være ødelæggende for medarbejdernes opfattelse og brug af 
systemet (Hatch, 2009). Det er derfor nødvendigt at stille den korrekte mængde information til 
rådighed. Et system til måling af medarbejdernes brug kan en virksomhed ligeledes benytte til 
retfærdiggørelse af ressourceforbruget til BI overfor virksomhedens ledelse. 

Hvis man ønsker at implementere OBI, findes der en række faldgruber, man er nødt til at tage 
højde for. Jeg har defineret faldgrupperne i nedenstående tabel: 

Faldgruppe Beskrivelse 
Lav datakvalitet Hvis medarbejdere skal adoptere BI-implementeringen, er det nødvendigt, at 

data er pålidelige jf. datakvalitetsafsnittet og White (2003). 
Excel-ark Oprindelsen af data er svær at gennemskue i et Excel-ark. Det er ligeledes 

muligt at lave egne datasæt i Excel, hvor sandheden kan fravige fra de 
integrerede data i BI-implementeringen og dermed skabe flere versioner af 
sandheden. Det er derfor tilrådeligt at søge en udfasning af excel-ark til 
analyse af data, ikke blot i OBI, men ifølge Hatch (2009) også i den klassiske 
BI. 

Manglende 
viden 

Medarbejderne besidder ikke den nødvendige viden til at kunne bruge BI-
informationer (White, 2003). Organisationen bør derfor oplære 
medarbejderne i brug og udnyttelse af BI. 

Manglende 
ledelsesmæssig 
opbakning 

Den ledelsesmæssige support er essentiel både for OBI og for den klassiske BI 
(Kimball, 1998; Hatch, 2009). Hvis ikke man har ledelsens opbakning, er der 
stor risiko for, at medarbejderne sætter sig imod ændringerne i de daglige 
processer, og derfor helt undlader at benytte funktionaliteten i OBI. 

Tabel 12: Faldgruber i forhold til OBI 

Der findes ikke én forkromet løsning til at implementere en færdig OBI-løsning, men løsningen 
findes gennem integration af den klassiske BI i de processer, hvor medarbejderne til dagligt 
interagerer, sådan at de bliver understøttet i deres daglige arbejdsprocesser i eksempelvis CRM- og 
ERP-systemer. Det kræver en solid teknisk integration mellem de operationelle forretningssystemer 
og virksomhedens data warehouse, samt BI-informationer der er opdateret efter medarbejdernes 
behov (Hatch, 2009). Den periodevise opdatering fra den klassiske BI skal derfor eventuelt 
genovervejes; en nærmere diskussion om dette vil jeg tage i næste afsnit omhandlende BI i realtid.  

Hatch (2009) konkluderer, at de ultimative succeskriterier for operationel BI ikke findes i teknologi 
og software, men i ledelsessupport og virksomhedskultur. Kulturen skal være forberedt på en 
ændring i de måder, hvorpå de daglige processer bliver udført. For at lette kulturændringen er 
oplæring i systemerne nyttigt. Blandt best-in-class virksomhederne har næsten halvdelen af alle 
virksomhederne implementeret en form for formaliseret undervisning, 96% af de ikke-tekniske 
medarbejdere har ligeledes erfaring med praktisk brug af OBI (Hatch, 2009). 
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Kritiske succesfaktorer for Operationel Business Intelligence 
Navn Beskrivelse 
Høj datakvalitet Se foregående afsnit 
Oplæring af 
medarbejdere 

Oplæring af medarbejdere i brugen af OBI er nødvendig for at få det 
fulde udbytte af implementeringen. 

Ledelsessupport Det er nødvendigt med fuld opbakning fra ledelsen, ikke kun til 
implementeringen af OBI, men også generelt til BI. 

Kulturændring I tråd med ledelsessupport og oplæring af medarbejderne skal man 
ligeledes åbne op for en kultur, der arbejder proaktivt med OBI som 
procesoptimerende og beslutningsunderstøttende værktøj. 

Teknologisk 
understøttelse 

Hvis virksomhedens operationelle forretningssystemer (ERP, CRM 
etc.) ikke er forberedt til at modtage inputs fra BI applikationen, vil 
det være umuligt at integrere OBI, hvorfor det er et essentielt punkt. 
Derudover skal den klassiske BI være på plads. 

Måleværktøj For at sikre den optimale udnyttelse af OBI og BI er det nødvendigt at 
måle, hvor meget applikationen bliver brugt, sådan at ressourcerne 
brugt til udvikling kan retfærdiggøres, og informationsleverancerne 
kan tilrettelægges efter den korrekte brug. 

Tabel 13: Kritiske succesfaktorer for Operationel Business Intelligence (OBI) 

2.3.3 Business Intelligence i realtid 
Med implementeringen af Business Intelligence i forretningsprocesserne opstår der et problem med 
opdateringsfrekvensen af data. I dette afsnit vil jeg behandle et koncept, som er opstået på baggrund 
af en række teoretikeres kritik af den klassiske BI, der alene behandler historiske data. Afsnittet vil 
jeg strukturere efter den tidligere definerede struktur, hvor jeg vil besvare følgende spørgsmål ud fra 
teori. 

 Hvad er BI i realtid? 

 Hvorfor skal man implementere BI i realtid? 

 Hvordan skal man implementere BI i realtid? 

 Kritiske succesfaktorer 

I undersøgelsen af Hatch (2009) peger 51% af respondenterne på, at hastigheden fra grunddata 
oprettes, til BI-information kan udbydes, er relevant for at have en succesfuld BI-platform. 
Reaktionstiden betegner den tid, det tager, fra en begivenhed sker, til en person kan reagere på den 
(Hackathorn, 2004a). Latency er et it-begreb, der direkte kan oversættes til svartid, fra en 
forespørgsel oprettes. Både reaktionstid og latency er baseret på et tidsinterval, og ved at nedsætte 
latency muliggøres en hurtigere reaktionstid. Dette kan gøres ved at omdanne grunddata til BI-
informationer hurtigere end i den traditionelle BI-arkitektur (White, 2003). For at gøre dette 
benyttes realtidsdata. 

Der findes en lang række forskellige definitioner af realtidsdata og metoder at levere realtidsdata på. 
Kritikerne af den klassiske BI er dog enige om én ting: realtidsdata er nødvendige for at opretholde 
relevansen af BI på sigt (White, 2003; Hatch, 2007). En af de fremmeste kritikere af den klassiske 
BI definerer realtid som: 
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“An organization’s ability to react to business needs and changing business 
circumstances within a single day.” (White, 2003) 

White (2005) specificerer dog to begreber indenfor realtidsdataleverancer: realtime (realtidsdata) og 
near realtime (nær realtidsdata). Disse begreber konkretiserer Hatch (2007), og definerer, at 
realtidsdata er dataleverancer på mellem et millisekund og et sekund, og nær realtidsdata er 
dataleverancer på mellem et sekund og en time.  

I min brug af BI i realtid vælger jeg at lægge mig direkte op af Hatchs begreber. I følgende tabel vil 
jeg definere begreberne, som jeg vil bruge dem, med baggrund i Hatchs (2007) definitioner og 
Whites (2003; 2005) diskussion af området. 

Realtid Dataleverancer i realtid er data leveret til brugeren indenfor et sekund 
(Hatch, 2007). Konceptet skal give brugeren understøttende information på 
det korrekte tidspunkt (White, 2003). Men data i realtid benyttes kun, hvor 
det er absolut nødvendigt for, at brugeren kan blive understøttet optimalt 
(White, 2005). 

Nær realtid Dataleverancer der er opdaterede efter en given frekvens, som ses optimal i 
forhold til den givne forretningsproces.  Opdateringsintervallet er således 
blot lavere end for den traditionelle BI for at kunne blive benævnt nær 
realtid. 

Tabel 14: Hvad er Business Intelligence i realtid 

White (2003) påpeger, at en organisation skal være tilbageholdende med at indføre realtidsdata i BI, 
hvor der ikke skabes mere værdi end den medfølgende omkostning. De to ovenstående begreber 
skal derfor ikke blot implementeres for at gøre det, men der skal være værdiskabelse i det led, hvori 
de implementeres. 

Teknologien i den klassiske BI er ikke optimeret til at nedsætte latency, da den klassiske BI, som 
tidligere omtalt, er optimeret til alene at vise historiske informationer. Den hyppige opdatering af 
data vil derfor lægge beslag på ressourcerne i de operationelle forretningssystemer. Latency vil derfor 
være kraftigt forhøjet i de operationelle forretningssystemer (White, 2008), hvilket ikke er 
ønskværdigt. Hvis man ønsker lavere eller slet ingen latency, kræver det derfor udskiftning af 
teknologi. Implementering af BI i realtid medfører derfor øgede omkostninger, og man fjerner 
dermed data warehouse som det brede fundament i BI (Imhoff, 2008; White, 2008). 

“Data warehousing is still an important component of Business Intelligence, but 
it is no longer the foundation on which all BI projects have to be built.” (White, 
2008) 

White (2003) foreslår en teknologi til integration af Business Intelligence i realtid ved navn Real-
Time Data Integration, fremover benævnt realtids-ETL. Arkitekturen for konceptet kan ses 
illustreret i nedenstående figur, hvor begivenheder i de operationelle forretningssystemer 
(Operational applications) aktiverer realtids-ETL, der dermed integrerer et udpluk af data 
omhandlende begivenheden, over i et lager med lav-latency. 
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Kritiske succesfaktorer for Business Intelligence i realtid 
Navn Beskrivelse 
Realtids-ETL  Den teknologiske understøttelse af data integration i realtid er essentiel for at 

kunne levere BI i realtid. Men implementeringen af værktøjet, i forhold til 
hvis det var inkluderet teknologi, der kunne udnyttes gennem den klassiske 
BI. 

Tabel 15: Kritiske succesfaktorer for BI i realtid 

2.3.4 Business Intelligence Competency Center (BICC) 
I dette afsnit vil jeg behandle den organisatoriske placering og dermed styringsorganet for alt, der 
har med BI at gøre internt i en organisation. Den organisatoriske placering har været et emne siden 
den klassiske BI (Kimball, 1998), og har optaget meget plads i litteraturen i de seneste fem år, 
hvorfor det har fået et selvstændigt afsnit. Afsnittets grundlæggende indhold er magen til de to 
foregående afsnit, men jeg har tilpasset rækkefølgen til teorien. 

 Hvorfor skal man overveje den organisatoriske placering af BI? 

 Hvad er et Business Intelligence Competency Center (BICC)? 

 Hvordan skal et BICC struktureres? 

 Kritiske succesfaktorer 

Ved at lægge ansvaret for BI-løsningen i it-afdelingen, risikerer man, at fokus alene er på den 
teknologiske understøttelse og leveringen af information, men ikke på tilpasningen til forretningen, 
medarbejderne og deres arbejdsgange. Hvis man derimod placerer ansvaret for BI-løsningen i 
forretningen, risikerer man, at fokus alene er på tilblivelsen af hurtig værdi, og ikke essentielle 
emner som skalerbarhed, centralisering og kulturændring. BI har et naturligt behov for lige dele it- 
og forretningsforståelse. Organisationer med en BI-løsning, der er drevet af it-afdelingen eller 
forretningen alene, bør derfor overveje oprettelsen af en organisatorisk afdeling til håndtering af BI, 
sådan at BI ophøjes til en informationsstrategi i stedet for blot en teknologi (SAS, 2005). En 
formaliseret afdeling kan placeres organisatorisk som en stabsfunktion med ekspert-
/rådgivningsviden indenfor kombinationen af it-viden og forretningsforståelse, der netop skaber 
værdi i BI (Hatch, 2009). Mangel på kombinationsværdien vil kunne resultere i 
udviklingsvanskeligheder, hvori der f.eks. leveres ikke-nødvendig viden til medarbejdere. 

”The combination of line-of-business understanding of business requirements, 
and it management’s ability to translate this into application development 
projects often gets mired in misunderstanding.” (Hatch, 2009) 

Én afdeling separeret fra it-afdelingen og forretningen til håndtering af BI på et overordnet niveau 
er den form, der har vundet indpas i BI i dag, og kendes blandt andet under navne som BI 
Competency Center (BICC) (Strange & Hostmann, 2003), som jeg vil benytte eller BI center of 
excellence (Hatch, 2007). Ifølge Hatch er markedstrenden, at oprettelsen af et BICC er nødvendig 
for at kunne opretholde en god BI-implementering. 

“Best-in-Class companies have clearly indicated that the establishment of a BI 
center of excellence is crucial to the success of BI projects.” (Hatch, 2007) 
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Et BICC er således også en funktion, der centraliserer de BI-initiativer, der kan findes i en 
organisation, og reducerer derved risici for omkostningsspild (Miller, 2006). Eksemplet herpå er en 
økonomifunktion, der udvikler rapporter i Excel baseret på egne dataudtræk, en supportfunktion, 
der har udviklet sin egen BI-løsning til at beregne vigtigheden af forskellige kunder, og et 
ledelsessekretariat, der har udviklet en BI-løsning til brug for risikovurdering af projekter. Alle tre 
projekter er autonome, og kan basere sig på teknologisk understøttelse fra forskellige producenter og 
udviklingen af funktionalitet, der måske allerede eksisterer i en anden afdeling. Dette skaber høje 
omkostninger og forskellige sandheder. Et BICC skal centralisere viden, og sikre, at den bliver delt 
på tværs af organisationen gennem oplæring og videndeling, sådan at de rigtige beslutninger 
understøttes med korrekte informationer, og dårlige beslutninger undgås (Hatch, 2009). 

“End-user groups within the organization (…) purchase silver bullet solutions 
for individual problems at the operational level. [They] have started without my 
knowledge, while I’m simultaneously trying to rein them in and formulate an 
enterprise strategy.” (Enterprise Architect, Hatch, 2007) 

Under oprettelsen af et BICC er en BI-strategi et relevant værktøj til at danne fundamentet for et 
BICC og samle decentraliserede BI-projekter og ensrette dem i tråd med organisationens 
overordnede strategi (Miller, 2006). I tråd med den klassiske BI er det ligeledes nødvendigt med 
ledelsessupport (Hatch, 2009), da det ellers vil være umuligt at give et BICC den rette 
gennemslagskraft. Fundamentet for et succesfuldt BICC findes i kraft af de korrekte ressourcer med 
lige dele forretnings- og it-viden, således at BI udvikles i tråd med virksomheden og dens struktur 
(Strange & Hostmann, 2003; Hatch, 2007). 

For at udpege ansvarsområderne for et BICC har jeg opsummeret kravene til et BICC i 
nedenstående tabel. Opsummeringen er i tråd med den hidtidige diskussion, uddybet ved hjælp af 
white papers fra henholdsvis SAS Institute (2005) og Hewlett Packard (2009). 

Formaliseringskrav til opstarten af et BICC 
Samle et team med lige dele it- og forretningsforståelse 
Kortlægge organisationen, it-systemer og eksisterende BI-initiativer 
Udarbejde en BI-strategi i tråd med organisationens strategi 
Sikre opbakning og fremtidig finansiering fra topledelsen 
Udarbejde en konkret arbejdsplan for implementering, videreudvikling og ansvarsfordeling 
Håndtere og prioritere krav fra brugere  
Kommunikere planen for BI til hele virksomheden 
Træne medarbejderne i brugen af BI og potentialet i BI 

Tabel 16: Formaliseringskrav til opstarten af et BICC 

Miller (2009) pointerer, at meget få virksomheder har implementeret et formaliseret BICC, hvilket 
skyldes, at virksomhederne synes, at det er for tidligt i opstartsprocessen, implementeringen er for 
dyr eller direkte unødvendigt på grund af organisationens størrelse. SAS (2007) vurderer hertil, at 
omend der ikke er mange virksomheder, der har et BICC, er de virksomheder, der har et BICC, 
også bedre til at beherske og udnytte mulighederne i BI. 
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Kritiske succesfaktorer for Business Intelligence Competency Center 
Emne  Beskrivelse 
Oplæring af 
medarbejdere 

Se forrige afsnit. 

Team 
sammensætning 

Det er en nødvendighed, at BI udviklingsafdelingen har lige dele 
forretnings- og it-forståelse, for at kunne udvikle informationer der 
understøtter forretningen. 

Formaliseret  
BI-organisation 

Oprettelsen af en ekspertafdeling i form af et BICC er en nødvendighed 
for organisationer, der ønsker at basere deres informationsarkitektur på BI. 
Det er dog ikke en absolut nødvendighed for at implementere BI. De 
øvrige initiativer under kravene til et BICC kan godt implementeres uden 
nødvendigvis at implementere den formaliserede organisation. 

BI-strategi En strategi kan bruges som fundament for et BICC eller som pejlesnor for 
et BI-projekt. Det er nødvendigt at tilpasse BI-strategien med organisa-
tionens overordnede strategi. 

Finansiering Finansiering af BI-implementeringen er essentiel for at skabe en BI-løsning 
og kræver helt overordnet opbakning fra ledelsen.  

Kommunikation Hvad enten BI er drevet af et BICC eller fra en anden organisatorisk 
placering, er det nødvendigt med kommunikation. For at sikre ledelsens 
opbakning og medarbejdernes adoption skal projektet, fremdriften og 
mulighederne kommunikeres klart i virksomheden. Men kommuni-
kationen skal være tovejs, og der skal således åbnes op for krav og inputs 
fra organisationen og implementering af disse. 

Tabel 17: Kritiske succesfaktorer indenfor Business Intelligence Competency Center 

2.4 Delkonklusion: Kritiske succesfaktorer for Business Intelligence 
I dette kapitel har jeg beskæftiget mig med at definere BI som begreb, definere den klassiske BI, og 
definere de tiltag, der teoretisk er med til at udvide og skabe mere værdi i BI i dag. I dette afsnit vil 
jeg opsummere teorikapitlets fund. 

At implementere en moderne BI-løsning medfører bedre vilkår for at levere data til medarbejdere 
uden teknisk forståelse, en større integration af BI i virksomheden og hurtigere levering af nye data 
muligheder i virksomheden og sætter derfor en organisation i stand til at være proaktivt på forkant 
med nye muligheder for værdiskabelse, og derigennem skabe markedsfordele (Hatch, 2009). Det er 
derfor min vurdering, at der er forøget værdi at hente i forhold til omkostningerne ved 
implementering af en eller flere af hovedemnerne indenfor BI. For at gøre dette er der en række 
faktorer, der er kritiske for BI-implementeringens succes. De kritiske succesfaktorer er derfor et 
produkt af BI-teorien, der skal benyttes til at sikre, at organisationen er i stand til at skabe værdi ud 
af den investering, de foretager sig ved implementeringen af BI i organisationen. 

Udviklingen indenfor BI baserer sig som omtalt i høj grad på strukturen for den klassiske BI. Det er 
der fordele ved, da man ved at udvikle ud fra den eksisterende teknologi, kan implementere 
inkrementelle innovationer og dermed skabe forøget værdi til lavest mulige omkostning. Ulempen er, 
at man ved fastholdelse af en teknologi, der stammer fra slut 1980’erne, frasiger sig en række nye 
muligheder. Eksemplet herpå er BI i realtid og organiseringen af ustrukturerede data. Man undgår 
dog at løbe risici ved at implementere ny teknologi, som ingen ved om vil slå sig fast på markedet. 
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Kapitel 3: Case 

I dette kapitel vil jeg præsentere virksomheden, der vil blive benyttet som case igennem den 
resterende afhandling. Jeg har struktureret kapitlet, så jeg kan besvare problemformuleringens 
spørgsmål to, der behandler case-virksomhedens opbygning og nuværende BI-implementering. 

2. Hvordan ser Business Intelligence ud i IDA i dag?

‐ Hvilke organisatoriske faktorer understøtter Business Intelligence i IDA? 

‐ Hvilke Business Intelligence-tiltag findes i IDA? 
Tabel 18: Afhandlingens problemformulering spørgsmål 2 

Case-kapitlet skal også bruges til at præsentere case-virksomheden og dens opbygning, sådan at jeg 
kan benytte teorien på casen i analysen i næste kapitel. For at gøre dette, samt besvare 
problemformuleringsspørgsmålet ovenfor, har jeg opdelt kapitlet i en række afsnit, som vist 
nedenfor.  

3.1 Præsentation af case-virksomheden 
3.2 Organisationsstruktur 
3.3 Områder og afdelinger 
3.4 Ledelsesmodel 
3.5 Forretningsprocesser 
3.6 Status for Business Intelligence i IDA 
3.7 Afrunding 

Tabel 19: Afsnitsoversigt for kapitel 3 

De tre første afsnit vil beskæftige sig med organisationen og dens interne opbygning. De følgende 
afsnit vil fokusere direkte på at besvare problemformuleringsspørgsmålet. 
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3.1 Præsentation af case-virksomheden 
Jeg har valgt at benytte Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) som case, da deres it-afdeling har 
taget initiativ til at opstarte en ny BI-implementering efter at have afviklet deres gamle. Der er 
ambitioner bag den nye BI-implementering, hvilket gør IDA til en interessant virksomhed i relation 
til vurderingen af de kritiske succesfaktorer fra teoriafsnittet. 

IDA er en medlemsbaseret interesseorganisation, der fungerer som fagforening for ingeniører i 
Danmark. IDA blev dannet i 1995 og er i den sammenhæng en relativt ung virksomhed. 
Virksomheden blev dannet af en sammenslutning af det fhv. Dansk Ingeniørforening (DIF) og 
Ingeniør-Sammenslutningen (IS) stiftet ihv. 1892 og 1937 – der ligger således en massiv vidensbase 
bag IDAs relativt unge alder. Formålet med sammenslutningen var primært at samle flere 
medlemmer og dermed styrke interesseorganisationens profil og dernæst at nedbringe 
omkostningerne ved at skabe én fællesadministration. IDA har mere end 77.500 medlemmer (pr. 
24. juni 2010), bestående af erhvervsaktive (66 %), pensionister (8 %) og studerende (26 %). 

I 2004 anså IDA sammenlægningen som gennemført. Siden da har fokus ændret sig til internt at 
fokusere konkret på implementeringen af en ledelsesmodel på tværs af organisationen i kombination 
med fire nedsatte mål, og eksternt på en nedsat vision med hertil tilknyttede aktiviteter. De interne 
mål er at: 

 Nedbringe medlemskontingentet 

 Få flere medlemmer 

 Skabe større synlighed  

 Udbyde flere aktiviteter 

Målene ovenfor er fremkommet direkte af en undersøgelse lavet af IDA, der har haft fokus på, hvad 
der skaber medlemsloyalitet, da det tidligere blev taget for givet, at medlemsloyaliteten opstod 
gennem det at stå sammen solidarisk og kollektivt ingeniørerne imellem. Undersøgelsen IDA 
gennemførte, viste et klart billede af, at situationen ikke var så simpel. Solidaritet og kollektivitet var 
således noget af det, der havde mindst betydning for at fastholde medlemmerne. Derimod handlede 
det i høj grad om størrelsen af medlemskontingentet, hvor meget det enkelte medlem benyttede de 
tilbud, der blev stillet til rådighed af IDA, herunder rådgivning, forsikringer, kurser, rabatter mv., 
og om hvorvidt det enkelte medlem følte, at IDA appellerede direkte til ham/hende gennem 
målrettet kontakt. Det handler derfor i høj grad om at kunne realisere ovenstående mål for at kunne 
fastholde medlemmerne og derved få IDA til at vokse og få en endnu stærkere stemme i det 
politiske miljø, som i høj grad er baseret på, hvor mange medlemmer en faglig organisation har i 
ryggen. 

En anden af udfordringerne er, at IDA er ejet af medlemmerne. Interesseorganisationens kunder er 
derfor også dens ejere. Da IDA står i en situation med stordriftsfordele efter sammenlægningen og 
derigennem mindskede omkostninger, giver det kun logisk mening, at de færre omkostninger 
kommer medlemmerne direkte til gode. Når dette ses i lyset af, at medlemmerne har større loyalitet 
ved lavere kontingent, er målet at skabe den samme indtjening gennem flere medlemmer, der 
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betaler lavere kontingent. Indtjeningen, sparet fra stordriftsfordelene, skal således bruges til at 
udbyde flere aktiviteter som kurser, faggrupper, politisk arbejde med videre. 

Eksternt har IDA defineret en vision (IDA/vision), der ligger i tråd med organisationens 
kerneværdier (IDA/værdier). Visionen og kerneværdierne har ikke en direkte relation til BI i IDA; 
men kigger man nærmere på en række af de aktiviteter, der er iværksat i relation til visionen, ses 
følgende: 

 Bedre og mere målrettet service til medlemmerne i forhold til i dag 

 Mere konkurrencedygtighed målt ved kvalitet, effektivitet og omkostningsniveau 

 IDA skal levere ’viden der styrker’ 

For at afhjælpe gennemførslen af ovenstående aktiviteter og opnå organisationens mål kan BI 
eksempelvis hjælpe med: 

 Effektiviseringer og dermed nedbringelse af omkostningsniveauet 

 Hurtigere og bedre service gennem lettere tilgængeligt information for medarbejderne 

 Målrettethed i forhold til det enkelte medlem 

De interne mål og visionens aktiviteter er derfor argumenter for implementering af BI i IDA, og 
samtidig bør en BI-strategi knyttes til disse. Et andet af argumenterne er den implementerede 
ledelsesmodel, som jeg berører i et separat afsnit senere i kapitlet. 

3.2 Organisationsstruktur 
Overordnet består organisationen af 212 medarbejdere, der er fordelt geografisk i Aalborg, Aarhus, 
Odense og København, dog med den primære andel i København, der ligeledes fungerer som 
hovedsæde. 

Da medlemmerne er organisationens ejere, og da det er en faglig interesseorganisation, er 
opbygningen af organisationen lidt mere kompleks end et almindeligt linje-stabsprincip. IDA har 
en politisk organisation med et repræsentantskab, der består af 61 medlemmer, som repræsenterer 
de 77.500 medlemmer. Repræsentantskabet vælger alene organisationens hovedbestyrelse, der herfra 
organiserer sig som en almindelig bestyrelse. Dertil er der knyttet en lang række af 
forretningsudvalg, politiske udvalg etc., hvori op mod 2000 mennesker yder et frivilligt politisk 
arbejde. 
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dokumenterede forretningsprocesser i IDAs proceskatalog. Grundet det store omfang af 
forretningsprocesserne, er det ikke muligt for mig at undersøge behovene for Business Intelligence i 
samtlige processer. 

Det har været ønsket fra it-afdelingen i IDA, at jeg nærmere undersøger støtteområdet Rådgivning 
& Salg, da ledelsen har fokus på netop fastholdelse af medlemmer ved at skabe en tættere knytning 
til IDA eksempelvis gennem forsikringssalg. Jeg har derfor udvalgt to forretningsprocesser fra dette 
område. Derudover har jeg, i samarbejde med Miljøchefen i IDA, valgt at kigge nærmere på et af 
kerneområderne. De forretningsprocesser, jeg har udvalgt til min analyse, kan ses i nedenstående 
tabel, mens en samlet oversigt over alle forretningsprocesserne i IDA findes i bilagene på vedlagte 
cd-rom. 

Afdeling Enhed Type Forretningsproces 
Påvirkning af 
samfundet 

IDA Analyse Kerneområde IDA Analyse 

Rådgivning & Salg IDA Forsikring Støtteområde Behandling af forsikringsbegæring 
Rådgivning & Salg Medlemsservice Støtteområde Udvælgelse og gennemførsel af 

kampagner for opsøgende salg 
Rådgivning & Salg Medlemsservice Støtteområde Fastholdelse 

Tabel 20: Udvalgte forretningsprocesser i fokus 

Jeg vil i de følgende tre underafsnit behandle hver af de udvalgte forretningsprocesser med reference 
til den dokumentation, IDA har udarbejdet for den enkelte forretningsproces. De tilhørende 
procesdiagrammer er afbilledet i en mindre størrelse end hensigtsmæssigt for læsbarheden. For at se 
procesdiagrammerne i større format henvises til bilagene.  Jeg vil benytte forretningsprocesserne i 
min analyse til at kigge nærmere på værdiskabelsen af BI. 

3.5.1 IDA Analyse 
Formålet med IDA Analyse er at skabe: 

 Ny viden 
 Basis for øget indflydelse ved at sætte politiske dagsordener 
 Synliggørelse for problemstillinger og muligheder med relevans for medlemmerne i IDA 

Forretningsprocessen er dannet for at sikre, at der er de rigtige kompetencer til stede i 
analyseprocessen (KK, 3:00), sådan at der kan udføres analyser og undersøgelser baseret på: 

 IDAs medlemsdata 
 Spørgeskemaundersøgelser blandt medlemmerne i IDA 
 Bestilte rapporter hos eksterne konsulenthuse 

Den dannede viden skal bruges målrettet til påvirkning af samfundet i form af PR og markedsføring. 
Input i figuren er kvalificeret idé til analyse, som ved gennemførelse af analysen/forretningsprocessen 
skal skabe outputtet: formidling af rapportresultater. Processens mål er at understøtte målet om at 
give ’viden der styrker’, og derigennem give mediegennemslag. 
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Figur 21: Procesdiagram for IDA Analyse 

De tre medarbejdere i IDA Analyse afdelingen bruger ca. 50% af deres arbejdstid indenfor denne 
forretningsproces. Derudover er der en politisk fagchef, der sikrer, at analysen er i tråd med IDAs 
politik, og en journalist, der vurderer chancen for, at analysen bliver markeret i pressen. 

3.5.2 Behandling af forsikringsbegæring 
Formålet med behandling af forsikrings-begæring er at behandle forespørgsler om forsikringstilbud fra 
medlemmer i IDA. Forsikringsbegæringerne kommer i høj grad fra medlemmerne, der er blevet 
gjort opmærksom på, gennem markedsføring, at IDA udbyder forsikringer, hvorefter medlemmet 
kontakter IDA via mail, IDAs webside eller telefonen, for at modtage et forsikringstilbud. 

Gennem procesdiagrammet håndteres overgangen fra en tilbudsforespørgsel til den egentlige accept 
og udstedelse af forsikringspolice, som ligeledes er input og output i processen 
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Processens mål er at nedbringe tiden fra sagsbehandlingen starter til en police modtages af kunden. 
Samt at sikre en høj andel (størrelsen af andelen er ikke defineret på nuværende tidspunkt) af 
medlemmer, der har en forsikring gennem IDA Forsikring. 

 
Figur 22: Procesdiagram for behandling af forsikringsbegæring 

3.5.3 Udvælgelse og gennemførsel af kampagner for opsøgende salg 
Formålet med denne proces er at opnå de strategiske mål for IDA, der omhandler hvervning af nye 
medlemmer og fastholdelse af eksisterende medlemmer. Målene beskriver, at IDA i 2011 skal have 
en medlemsloyalitet på 85% og 60.000 erhvervsaktive medlemmer. IDA opnåede det første mål 
allerede i 2009 og arbejder mod det sidste mål med 56.900 medlemmer i dag.5 

Gennem procesdiagrammet, som ses i nedenstående figur, skal der udføres en rækker kampagner, 
der kan sikre flere medlemmer. Input i processen er således en idé til en kampagne skabt af en 
                                                      
5 Jf. Introduktion til nye medarbejdere i IDA vedlagt som bilag 
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medarbejder. Outputtet er flere medlemmer, mersalg (af forsikringer) og generelt udbredt kendskab 
til IDA. Målene for processen er flere medlemmer for at opnå det strategiske mål og at skabe 
engagerede medarbejdere, der udfordres og lærer ved at udvikle salgsaktiviteter internt i IDA. 

 
Figur 23: Procesdiagram for udvælgelse og gennemførsel af 

kampagner for opsøgende salg 

3.5.4 Fastholdelse 
Formålet med processen Fastholdelse er at undgå, at medlemmer, der ønsker at melde sig ud, kan 
gøre dette uden først at være blevet kontaktet. Der er et mål om at nå 80.000 medlemmer totalt 
inden 2011 (heraf 60.000 erhvervsaktive), hvilket kræver plus 2100 medlemskaber årligt. Hvis 1000 
medlemmer melder sig ud, kræver det altså 3100 nye medlemskaber, hvorfor der værdi i at søge at 
fastholde et medlem, der har et ønske om at udmelde sig. 



Kandidatafhandling, forår 2010 

Kapitel 3: Case  47 

Forretningsprocessen ses nedenfor og er umiddelbart simplere end de øvrige beskrevne, men i 
praksis strækker forretningsprocessen sig over lang tid, da en kundekonsulent skal blive ved med at 
kontakte medlemmet, indtil kontakt opnås. Omkring trin 8, der omhandler opnået kontakt, er 
forretningsprocessen kritisk, og der kræves her store overtalelsesevner fra kundekonsulenten. Input i 
processen er derfor, at et medlem ønsker at udmelde sig, og output er enten udmeldelse eller 
fastholdelse. 

 
Figur 24: Procesdiagram for fastholdelse 

Effektivitetsmålet med forretningsprocessen er, at alle medlemmer, der har henvendt sig om 
udmeldelse, skal kontaktes af IDA indenfor 8 timer. Kvalitetsmålet er, at 25% af de medlemmer, 
der ønsker udmeldelse, skal fastholdes. 
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3.6 Status for Business Intelligence i IDA 
BI og IDA blev et match for mange år siden. Implementeringen blev dengang foretaget af eksterne 
konsulenter ud fra en BI-strategi udarbejdet af it-afdelingen. Implementeringen blev lavet gradvist, 
og mere funktionalitet blev bygget på undervejs, uden at en egentlig overvejelse om skalerbarhed og 
den fremtidige arkitektur blev overvejet. Dette resulterede i, at man stod med en silostruktur uden 
overblik over, hvordan funktionaliteten var indbygget. Man stod derfor med en BI-implementering, 
der leverede faste rapporter til de nødvendige interessenter til den korrekte deadline. Det var dog 
ikke muligt at ændre funktionaliteten i selve BI-implementeringen eller kilderne i de operationelle 
forretningssystemer uden at risikere at miste funktionalitet i BI-implementeringen.  

Interessenterne var topledelsen med leverancen af en kvartalvis ledelsesrapport med nøgletal, samt 
de politisk-frivillige, der modtog opdateringer på deres økonomiske situation indenfor den 
specifikke frivillige aktivitet, de administrerede. Der blev således ikke leveret anden BI-information 
til den administrative del af forretningen udover til topledelsen. 

I forbindelse med implementeringen af FIDA har it-afdelingen set potentiale i at udvide Business 
Intelligence, men på grund af ovenstående problematik med manglende skalerbarhed har det ikke 
været en realiserbar mulighed. Det ændrede et andet projekt på, da en overordnet opdatering af 
samtlige operationelle forretningssystemer var krævet af forretningen for at skabe bedre data-
integration imellem systemerne. It-afdelingen valgte derfor at afvikle brugen af et altomspændende 
it-system og i stedet gå over til en løsning baseret på SOA. Da dette var en omfangsmæssig stor 
omskiftning, valgte it-afdelingen at opdatere hele it-platformen samtidig, inklusiv deres BI-software, 
til nyeste version. Dette blev valgt for at sikre fremtidig kompatibilitet. 

Med implementeringen af nye operationelle forretningssystemer opstod et forudset og logisk 
problem; samtlige ETL-processer ophørte med at virke. Problemet opstod, fordi ETL var sat op til 
at hente data fra de operationelle forretningssystemers tilhørende databaser og tabeller, og ved 
udskiftningen af disse systemer skiftede databaserne, deres tabeller og de underliggende kolonner 
navn. Man skulle derfor enten gennemgå en opdatering af den eksisterende BI-løsning eller starte 
helt forfra. It-afdelingen valgte at starte forfra. 

”Det her systemskifte vi har lavet, det har taget længere end jeg regnede med. Jeg 
troede vi var kommet længere nu. Vi skal bruge andet halvår meget til 
konsolidering og til at fortælle vores historie – og så skabe vores BI-projekt. Det 
var den ultimative drøm jeg havde, da jeg startede herind. Jeg ville lave verdens 
bedste BI-løsning. Det var ligesom det jeg skulle gøre, inden jeg gik på pension.” 
(IC1, 53:30) 

Status i dag er, at it-afdelingen per 1. juni har færdiggjort implementeringen og opdateringen af it-
infrastrukturen i IDA. IDA kører derfor uden en BI-løsning i øjeblikket – til stor utilfredshed for de 
politisk-frivillige, der var vant til at kunne styre deres økonomi ud fra de rapporter, BI dannede 
(CK1, 16:40). Det næste projekt i it-afdelingen er derfor implementeringen af en ny BI-løsning. It-
afdelingen har, med it-chefen som foregangsmand, valgt at implementere en teoretisk funderet BI-
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løsning og har som mål at være en af de bedste organisationer til at it-understøtte 
forretningsmæssige processer.  

”I 2011 er IDA blandt verdens bedste til it-understøttelse af forretningsmæssige 
processer i en administrativ servicevirksomhed.” (IDAs Informationsmodel) 

3.7 Afrunding 
I dette kapitel har jeg gennemgået den case-virksomhed, afhandlingen behandler, og jeg har 
gennemgået IDAs baggrund og opbygning og it-arkitektur, der findes i IDA, samt brugen og 
nødvendigheden af BI. I det følgende kapitel vil jeg kigge på case-virksomheden og analysere den 
nye BI-løsning, og jeg vil kigge nærmere på de behov for BI, der findes i den administrative del af 
organisationen. 
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Kapitel 4: Analyse 

IDA har udfaset deres gamle BI-løsning og har i dag så småt igangsat en helt ny implementering af 
BI for at undgå problemerne med den gamle BI-løsning. I dette kapitel vil jeg analysere 
intentionerne med den nye BI-implementering i IDA i relation til de, i teorikapitlet, fundne kritiske 
succesfaktorer. Konkretiseret vil analysekapitlet beskæftige sig med og besvare spørgsmål 3 fra 
problemformuleringen: 

4. Hvordan bør IDA implementere Business Intelligence?

‐ Hvilke kritiske succesfaktorer benyttes i IDA? 

‐ Hvordan bør IDA implementere BI? 

‐ Hvordan kan BI skabe værdi i IDAs forretningsprocesser? 
Tabel 21: Problemformuleringens spørgsmål 3 

Analysen er opdelt i en række afsnit, der dels skal operationalisere teorien, dels fremlægge empirien i 
forhold til de kritiske succesfaktorer og diskutere empiriens resultater i forhold til klassisk BI og BI i 
dag, og endelig diskutere, hvordan disse relaterer sig til IDA. De første fem afsnit relaterer sig derfor 
direkte til de kritiske succesfaktorer i IDA. Det sidste afsnit vil derimod fokusere på to konkrete 
systemforslag til BI-værdiskabelse i to af IDAs forretningsprocesser. 

4.1 Operationalisering af kritiske succesfaktorer 
4.2 Teknologiorienterede kritiske succesfaktorer 
4.3 Forretningsorienterede kritiske succesfaktorer 
4.4 Afledte succesfaktorer 
4.5 Opsummerende diskussion: Praktisk BI-implementering i IDA 
4.6 Værdiskabelse i forretningsprocesserne 

Tabel 22: Afsnitsoversigt for kapitel 4 

 

  



Jonas Büttcher, cand.merc.(dat.) 

52  Kapitel 4: Analyse 

4.1 Operationalisering af kritiske succesfaktorer 
Dette afsnit skal fungere som en kort introduktion til, hvordan jeg vil strukturere analysen. Teorien 
i kapitel 2 og case-virksomheden i kapitel 3 danner grundlaget for analysen i nærværende kapitel 4. 
Analysen omhandler henholdsvis den praktiske brug af BI i IDA i forhold til de kritiske 
succesfaktorer, samt den konkrete værdiskabelse i forretningen. 

I min empiriindsamling har jeg interviewet samtlige medarbejdere, der direkte arbejder med det, der 
skal ende med at blive den fremtidige BI-løsning. I interviewene har jeg holdt fokus på de kritiske 
succesfaktorer og deres overordnede emner, samt givet plads til, at interessenterne kunne lave 
afstikkere, hvilket har resulteret i det senere afsnit omhandlende afledte succesfaktorer som 
supplement til de kritiske succesfaktorer. Derudover har jeg interviewet en række medarbejdere i 
IDA, der har givet mig indsigt i, hvordan BI-information kan understøtte specifikke 
forretningsprocesser. En oversigt over afholdte interviews findes i metodeafsnittet på side 7, hvor jeg 
ligeledes har lavet forkortelser for de medarbejdere, jeg refererer til. Interviewene findes afskrevne og 
som lydfiler i bilag. 

Jeg har i nedenstående tabeller opdelt de kritiske succesfaktorer i to kategorier for at simplificere den 
efterfølgende behandling af dem. 

Teknologiske kritiske succesfaktorer 
Data warehouse 
ETL 
Skalerbarhed 
Høj datakvalitet 
Håndtering af ustrukturerede data 
Udvikling i mindre dele 
Data mining 
Realtids-ETL 
Teknologisk understøttelse 
Måleværktøj 
Tabel 23: Teknologiske kritiske succesfaktorer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forretningens kritiske succesfaktorer 
Frit tilgængelig information 
Ledelsessupport 
Udvikling efter forretningsprocesser 
Oplæring af medarbejdere 
Kulturændring 
Team-sammensætning 
Formaliseret BI-organisation 
BI-strategi 
Finansiering 
Kommunikation 

Tabel 24: Forretningens kritiske succesfaktorer 

4.2 Teknologiorienterede kritiske succesfaktorer 
I det følgende vil jeg analysere de teknologirelaterede kritiske succesfaktorer. Jeg har valgt at samle 
data warehouse og ETL i én samlet analyse, da områderne har stort overlap. De øvrige kritiske 
succesfaktorer har fået selvstændige afsnit, omend der i nogle tilfælde også findes overlap her. 
Overlappet ser jeg dog som en styrke, da det netop viser, at de kritiske succesfaktorer formår at 
komme rundt om hele BI-implementeringen i organisationen. 

4.2.1 Data warehouse 
I IDA er der en klar overbevisning om, at grundlaget for en BI-løsning skal være et data warehouse. 
Har man ikke et data warehouse, har man ikke en BI-løsning (CK1, 02:20; IC1, 02:16). 
Indførelsen af et data warehouse som det primære grundlag for dataanalyse i IDA passer godt ind i 
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teorien på området. Chefkonsulenten uddyber, at hvis man ikke benytter et data warehouse, har 
man ikke BI, men blot ”løs rapportering som man altid har gjort, og altid har kunnet gøre i alle mulige 
andre sammenhænge” (CK1, 02:40).  

Et data warehouse er essentielt for at rapportere på flere datakilder, hvilket er en nødvendighed i 
den it-arkitektur, IDA har opbygget, hvor den serviceorienterede arkitektur regerer. Et data 
warehouse er derfor en service på linje med alle andre systemer, med ansvaret for al dataudveksling 
på tværs af services i it-arkitekturen, hvilket etablerer data warehouse som en uundværlig service i 
IDAs SOA-arkitektur (IC1, 02:16). 

Ved at sikre at data warehouse-servicen er den eneste komponent, der udveksler data på tværs af de 
andre services, sikrer man den løst koblede arkitektur, der netop er målet med IDAs nye it-
arkitektur. Når man vil opgradere eller udskifte en systemkomponent, kan man derfor alene nøjes 
med at opdatere dens relationer til data warehouse-servicen (CK1, 38:15). 

”Så får BI pr. definition en hel nødvendig status i det samlede systemlandskab. 
Det er der mange mange virksomheder, der begynder at indse over de kommende 
år. Det er bare utrolig vigtigt.” (IC1, 4:30) 

At data warehouse alene er gearet til at danne historisk data, ser IDA ikke som en problematisk 
situation, da de øvrige tiltag – som defineret under BI i dag – sikrer det totale billede. De 
teoretikere, der vælger at kritisere et data warehouse som en hæmsko for BI-teorien, bør i stedet 
sætte pris på den historiske kontekst, da den giver ”et fundament til at træffe strategiske beslutninger” 
(CK1, 26:35), hvilket er den oprindelige intention med (klassisk) BI. Jeg ser dette som værende i 
tråd med den del af teorien, jeg lægger mig op ad i kapitel 2, da et data warehouse netop er med til 
at danne grundlaget for BI, og med kombinationen af teorierne fra BI i dag er der netop brug for, at 
den klassiske BI agerer som fundament og varetager den historiske kontekst. 

Arkitekturen for IDAs data warehouse er ifølge BI-udvikleren ETL, der overfører grunddata fra de 
operationelle forretningssystemer. Herefter transformeres data og overføres til de enkelte data 
marter. Oven på data marterne udformes kuber, der optimerer tilgangshastigheden til BI-
informationerne. Tilgangen lægger sig fuldstændig op ad Kimballs tilgang (1998), hvilket BI-
udvikleren bekræfter. 

Min konklusion er, at et data warehouse er et unikt område, der er nødvendigt at have i BI-
arkitekturen og som understøttende element i en SOA-arkitektur. Derudover er et data warehouse 
essentielt, da det fungerer som fundament for den resterende BI-løsning. At et data warehouse 
indeholder historisk information, er i min optik hele grundlaget for at danne informationer og basis 
for at danne fremtidige information gennem data mining, hvilket jeg vil kigge på i et senere afsnit. 

”Den første ting, man skal have fat på, det er et data warehouse. Det er en af de 
vigtigste ting i en Business Intelligence-løsning - overhovedet!” (CK2, 02:20) 
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4.2.2 Skalerbarhed 
Skalerbarheden er en kritisk succesfaktor, der skal sikre, at det bliver muligt at udbygge og udskifte 
dele af BI-løsningen, hvilket er i tråd med IDAs SOA-arkitektur og opfattelse af BI. Skalerbarhed 
skal ligeledes holdes for øje for at undgå datasiloer. I den gamle BI-løsning stod IDA med datasiloer, 
hvor alt datalogikken var placeret i ETL. Det betød, at ”fejl skulle rettes 20 forskellige steder, hver gang 
man skulle rette bare en lille ting. Det er ikke hensigtsmæssigt” (CK1, 10:10). Man har derfor gjort sig 
dyrt købte erfaringer, da det netop var den manglende skalerbarhed, der var den primære årsag til, 
at man vil implementere en ny BI-løsning. 

Selvom IDA benytter Kimballs tilgang (1998) til data warehouse, benytter de ikke hans bus matrix 
stringent. Men for at undgå en gentagelse af den gamle struktur, der ikke kan skaleres, har IDA 
ændret måden, hvorpå man vil implementere. Planlægningen af implementeringen skal være bedre, 
der skal være øje for flere detaljer, og datalogikken skal ”ligge så tidligt som muligt i BI, så man ikke 
skal ind og rette alt for mange steder” (CK1, 10:00), sådan at man kan ”ophæve de renseregler, man har 
i BI” (IC1, 6:05). I praksis gøres dette ved, at man ”hele tiden bruger den viden, man får omkring 
dårlig datakvalitet og får dem løst” i grunddata (IC1, 6:30). Jeg kan derfor udlede, at IDA sikrer 
skalerbarheden i praksis ved at fjerne ETL som garant for datakvalitet. 

IDA benyttede alene eksterne konsulenter til at udvikle den gamle BI-løsning. Det betød, at 
strukturen blev udviklet af mange omgange, da IDA ikke bestilte udviklingen, når et 
funktionalitetsbehov opstod. Det var medvirkende til skabelsen af datasiloer og havde samtidig den 
bivirkning, at de nye funktioner ofte ødelagde gamle. Som chefkonsulenten udtrykker det: 

”Nu virker det! Juhuu! 14 dage efter virkede det ikke mere.”  
(CK1, 10:40) 

For at sikre at udviklingen i den nye BI-løsning bliver konsistent, har it-afdelingen valgt at ansætte 
en intern data warehouse-udvikler, og derfor opsagt aftalen med de eksterne konsulenter, der har 
siddet på præ-udviklingen af den nye BI-løsning (BU, 07:10). Det har resulteret i større 
ansvarsfølelse overfor BI-projektet, som chefkonsulenten forventer, vil skabe mere værdi gennem 
færre fejlrettelser i fremtiden. 

”Nu har vi fået en intern [udvikler] i huset, som godt ved, at hvis det ikke 
fungerer – hvem skal så lave det? Det skal [udvikleren].” (CK1, 10:55) 

Afslutningsvis kan jeg udlede, at skalerbarhed er et emne, IDA holder sig for øje i den nye BI-
løsning, efter at have oplevet, hvordan den manglende skalerbarhed kan være ødelæggende for en 
hel BI-løsning.  

4.2.3 ETL 
ETL skal alene fokusere på basis funktionaliteten: at udtrække og transformere data hvor 
datakilderne ikke er ensrettet. Det vil sige: omrokering til ens dataenheder, omregne tal eller beløb 
så de er sammenlignelige og anden simpel transformation. Kimballs bus matrix arbejder med 
konforme dimensioner, men den del af teorien har IDA netop valgt at tilsidesætte, da der er for 
mange forskelligheder i de afdelinger, herunder juridisk rådgivning, salg, analytiske opgaver osv., 
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der findes i IDA, til at det kan betale sig at ensrette data fuldstændig (CK1, 43:10). IDA vil dog 
sikre konforme dimensioner, hvor det findes absolut nødvendigt, f.eks. i kundedata.  

IDA har valgt at droppe ETL som garant for datakvaliteten, hvilket også er i modstrid med 
Kimballs teori. Da Kimball (1998) udviklede sin metode, var der ikke den fokus på datakvalitet i 
grunddata, som der er i dag. Jeg antager derfor, at Kimball udviklede en grundteori indenfor en 
række faste rammer, i stil med hvad jeg har skabt i teorikapitlet, men langt mere i dybden. I mit 
teorikapitel har jeg netop haft for øje, at der er mange emner, der støder op til BI og bør/kan 
behandles under BI. Det havde Kimball ikke. Jeg mener derfor, at det godt kan betale sig at droppe 
bus matrixen for at undgå alt for stramme rammer, som det ikke er muligt at bevæge sig indenfor, 
men i så fald er det nødtvungent, at man undgår at indlejre logik i ETL, så der alene er fokus på 
basisfunktionaliteten. I praksis ser jeg det som en svær disciplin, hvorfor det bedste alternativ vil 
være at genoverveje Kimballs bus matrix. 

4.2.4 Datakvalitet 
Alt afhængig af hvordan man definerer BI, kan man diskutere, om datakvalitet skal inkluderes eller 
ej. I min teoretiske gennemgang er datakvaliteten dukket op som et vigtigt emne, og det defineres, 
at hvis datakvaliteten er dårlig, kan man kun levere dårlig BI. IDA er fuldt ud opmærksom på dette, 
og arbejder aktivt med at udbedre datakvaliteten.  

”Man støder på et hav af dataproblemer. Det gør man hele tiden. Derfor er det 
vigtigt at tage stilling til, hvordan man vil håndtere det.” (CK1, 6:05) 

Datakvalitetsområdet kan hurtigt blive skruen uden ende. Målet høj datakvalitet er ikke i sig selv 
målbart, så for at undgå, at datakvalitet skal være et konstant fokusområde, er det nødvendigt, at 
”ordet kvalitet hele tiden defineres” (IC1, 20:00). Modsat er det heller ikke muligt at ramme det 
ultimative niveau, da ”datakvalitet aldrig handler om 100% [fejlfri data]” (IC1, 6:50). IDA søger 
derfor at ramme ”et niveau, der er fornuftigt, i forhold til den indsats man bruger på at rette data op” 
(IC1, 6:50). 

Selvom jeg har kategoriseret datakvaliteten som en teknologiorienteret kritisk succesfaktor, findes en 
stor del af datakvalitetsområdet også som et forretningsorienteret område, da det er i organisationen, 
at ændringerne skal foregå for at sikre datakvaliteten (IC1, 08:40). Ændringerne medfører også, at 
man skal vænne medarbejderne til, at der er findes datafejl i systemerne. It-chefen mener, at der 
findes et generelt kulturproblem, der ikke er begrænset til IDA, hvor man forsøger at skjule fejl. I 
stedet skal man eksponere fejl; ikke for at straffe skaberen af fejlene, men derimod for at vise hvad 
der skal ændres, for at der ikke opstår dårlig datakvalitet. Det kræver derfor, at man vænner 
medarbejderne til at ”tale åbent om problemerne for at få løst så mange af dem som muligt” (IC1, 
9:00).  

For at eksponere fejlene og derigennem skabe højere datakvalitet har IDA valgt at danne en række 
kontrol-lister i forbindelse med kørslen af ETL. I praksis dannes de gennem de eksisterende ETL-
processer, der i stedet for at rette fejl overfører disse til en separat tabel i en database, som kan tilgås 
via en emneopdelt rapport og leveres direkte til den specifikke dataansvarlige. Det er her vigtigt, at 
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fejlene bliver prioriteret, og at det ikke er alle fejl, der bliver eksponeret, men kun de væsentligste, så 
man holder fokus på det, der skaber værdi (CK1, 06:10). 

IDA har prædefineret 25 kontrollister, der løbende tømmes af de respektive dataansvarlige, der 
uddelegerer fejlretningerne. Den eneste regel er, at der indenfor nogle specifikke deadlines skal 
ryddes fuldstændig op i en række af kontrol-listerne for at sikre korrekt udførsel af en række 
forretningsprocesser, eksempelvis korrekt medlemsinformation i forbindelse med 
kontingentopkrævning og valgkortudsendelse til repræsentantskabsvalg (CK1, 07:10). For at gøre 
fejlretningen mere brugervenlig har IDA udviklet en idé til et data quality site, som skal fungere som 
en intranetside, der simplificerer eksponeringen og korrektionen af de fejl, der findes. Når der findes 
nye fejl, er idéen at eksponere dem direkte for den dataansvarlige, når denne logger på intranettet 
(IC1, 08:20). 

Derudover har IDA planer om at implementere datavalidering. Den ene del af datavalideringen skal 
foregå automatisk ved at summere tal fra de operationelle forretningssystemer op imod tal i BI-
løsningen (IC1, 20:30). Den anden del af datavalideringen skal validere data, når medarbejderne 
indtaster dem i de operationelle forretningssystemer. Men dette skaber en problematik, da det ”ofte 
ikke kan lade sig gøre, da det sløver performance for meget. En validering, der kræver, at man slår op i 
mange tabeller, vil derfor kræve for lang tid” (IC1, 07:25). 

”Hvis man bruger samme datagrundlag til flere kilder, og dermed standardiserer 
data og skaber højere datakvalitet, vil du ligeledes høste den fordel, at data lettere 
kan bruges i flere sammenhænge” (CK1, 05:30) 

I en større virksomhed end IDA vil fejlmængden alt andet lige være større, hvorfor der enten skal 
være flere dataansvarlige eller en mere stringent struktur, end IDA har valgt at implementere. Som 
chefkonsulenten siger, er IDA ”bare en lille bolsjebutik sammenlignet med, ja… næsten alt andet” 
(CK1, 08:45). 

Jeg kan afsluttende udlede, at man har høj datakvalitet, hvis værdiskabende data, dvs. data, der kan 
bruges til rapportering, har en sådan standard, at den let kan sammenlignes på tværs. Vurderingen 
af hvornår dette niveau er opnået, er situationsafhængig, men det er relevant at påpege, at data på 
tværs af organisationen ikke skal være 100% fejlfri. Som chefkonsulenten udtaler det; ”data skal blot 
være rigtig” (CK, 09:15). Det er således et spørgsmål om, hvorvidt det økonomisk kan betale sig at 
sikre den gode datakvalitet, i forhold til de omkostninger det medfører. IDAs tilgang til datakvalitet 
er endvidere proaktiv og i tråd med den teoretiske tilgang, der findes. Teoriens tilgang er vagt 
beskrevet, eftersom der ikke findes nogen konkrete tiltag, udover at definere hvorfor man skal have 
høj datakvalitet. IDA lægger sig derfor fast på de beskrevne initiativer, som jeg ser som en fornuftig 
tilgang. Der er dog risiko for, at de dataansvarlige ikke får renset deres kontrol-lister, hvorfor IDA er 
nødt til at have en stringent procedure for dette. 

4.2.5 Udvikling i mindre dele 
Som beskrevet i teorikapitlet skal udviklingen i mindre dele føre til hurtigere værdiskabelse, for 
derigennem at opnå større tilslutning til BI i forretningen. IDA har en tilgang til BI-
implementeringen, der foregår i mindre dele, hvilket dog ikke skyldes den hurtige værdiskabelse, 
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men primært at it-afdelingen skal kunne overskue projektet. IDA vil dele BI-projektet op i enkelte 
faser, der hver er vurderet til trekvart år i opstarten og derefter ca. 6 måneder alt efter kompleksitet. 
”En fase er lig med én kube stillet til rådighed i en eller anden sammenhæng” (CK, 27:10). 

Som det blev gennemgået i case-kapitlet, er der protester blandt de politisk-frivillige, da deres 
økonomi-opdatering og oversigt over, hvorvidt de har nået deres mål, ikke er tilgængelige, efter den 
gamle BI-løsning blev lukket ned. I tråd med den klassiske BI er det derfor genetableringen af de 
gamle rapporter med historisk, økonomisk information udbudt i statiske månedsvise rapporter, der 
er førsteprioritet (CK1, 15:45). Derudover findes der en række strategiske rapporter til ledelsen, 
som også skal genetableres. Grundlæggende reetablerer IDA derfor først de værdiskabende data 
marter, som de mistede ved udfasningen af den gamle BI-løsning (CK1, 16:00). Dernæst vil man 
fokusere på én afdeling ad gangen, hvor muligheden for hurtig værdiskabelse findes, som teorien 
foreskriver. Salgsafdelingen bliver derfor den første afdeling, hvor man ønsker at implementere BI. 

”Rådgivning & Salg bliver frontspids, fordi de er langt i at tænke i samme logiske 
tankegang som BI; hvordan gør vi i praksis? Hvad kommer der i indtægter? 
Hvem skal vi tage fat i? Så de er gode at bruge som eksempel.” (IC1, 32:50) 

En anden støttende faktor er, at afdelingen aktivt har givet udtryk for deres support til BI ”og fordi 
salgschefen er meget nysgerrig og meget openminded” (IC1, 33:30). Jeg vurderer, at det vil være en 
smart tilgang at lægge ud med salgsafdelingen, da der dels er support fra dens ledelse, dels er simple, 
logiske veje til værdiskabelse. Med baggrund i teorien er det et godt eksempel at vælge 
salgsafdelingen; ”værdien er der med det samme” (IC1, 27:40), og værdiskabelsen er netop let at 
fremvise, hvis man eksempelvis tilbyder en ny funktionalitet, der omhandler medlemsfastholdelse, 
og det viser sig efter et stykke tid, at medlemmerne forbliver medlemmer længere, så kan man 
konkludere, at BI-løsningen virker. Som it-chefen udtaler det, er en fremvisning af værdi skabt af 
BI-løsningen ”adfærdspåvirkende i præcis det sekund” (IC1, 28:10), hvorfor det ifølge teorien bliver 
lettere at få tilslutning til BI-løsningen fra de øvrige afdelinger. 

”Det vil helt klart komme i faser.” (CK1, 27:00) 

4.2.6 Håndtering af ustrukturerede data 
Ustrukturerede data er ikke et område, IDA har erfaring med at implementere. I IDA findes en lang 
række e-mails fra kunder, der omhandler specifikke juridiske sager, samt en del behandling af 
informationer imellem de politisk-frivillige, som benytter Microsofts SharePoint 2010 til 
vidensdeling. Begge disse ustrukturerede kilder indeholder data, som IDA vurderer, kan skabe 
forøget værdi i BI. Med indførslen af den nye it-infrastruktur har IDA også fået indført et nyt 
sagshåndteringssystem med mulighed for at inkludere e-mails til specifikke sager, og derigennem 
knytte sager til kunder gennem CRM-systemet (IC1, 44:15). Jeg kan derfor slutte, at IDA har 
struktureret en del af deres ustrukturerede data, sådan at de vil være lettere at bearbejde. 

I forbindelse med den nye BI-implementering har IDA undersøgt muligheden for at inkludere 
ustrukturerede data gennem eksterne konsulenthuse, men som chefkonsulenterne udtrykker det, 
”ryster de lidt på hænderne, når man begynder at snakke om det” (CK1, 15:10). IDA har derfor 
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besluttet ikke at kigge nærmere på inkluderingen af ustrukturerede data, så længe kompetencerne til 
udviklingen ikke findes.  

”Den ustrukturerede [data] er meget i fremtiden. Det er lidt uopdyrket land – 
eksterne konsulenthuse, ”de ved ikke rigtig” og ”har ikke lige kompetencerne.”, 
siger de.” (CK1, 15:10) 

Det semi-strukturerede data er IDA tættere på at kunne inkludere i BI-løsningen. Den metadata, 
der er tilknyttet, er simpel at implementere i BI-løsningen jf. teoriafsnittet, hvorfor det kun er den 
frie tekst, der skal indekseres.  

”Når det først ligger i vores data warehouse, så kan vi begynde at vende og dreje 
det og skabe værdi.” (IC1, 47:00) 

Potentialet i den ustrukturerede data har IDA opdaget, men det har vist sig umuligt i praksis at 
håndtere ustrukturerede data. Det skyldes manglende kompetence dels i eksisterende it-systemer, 
dels blandt konsulenter i branchen. Det er min vurdering, at teoriens foreskrevne metode muliggør 
inkluderingen af det ustrukturerede data i fremtiden, men det kræver dog, at kompetencen og det 
tekniske grundlag for metoden bliver udviklet. Med henblik på semi-strukturerede data mener it-
chefen i IDA, at indekseringen af dette ligger lige for, men faktum er, at IDA stadig mangler 
teknologien til at indeksere frie tekstfelter, hvilket står i vejen for værdiskabelse. Informationer, der 
baserer sig på summeringen af antallet af opståede semi-strukturerede transaktioner, eksempelvis 
hvor mange e-mails, der er registreret per sag, er mulige at skabe ved inkluderingen af det semi-
strukturerede data i dag. 

4.2.7 Data mining 
Data mining er et felt, der, ligesom datakvalitetsområdet, ligger i yderkanten af ansvarsområdet for 
BI. I forlængelse af udviklingen i mindre dele, har IDA valgt at implementere ny funktionalitet i 
Rådgivning & Salg som første afdeling. I forhold til data mining findes der en række direkte 
værdiskabende initiativer, hvor data mining kan benyttes. 

”Der er masser af muligheder!” (IC1, 25:40) 

 IDA kender eksempelvis den primære fødekæde for nye medlemmer – de studerende. IDA ved, 
hvor mange studerende, der er totalt, hvor mange af dem der er medlem af IDA –hvornår de bliver 
færdige som studerende, og hvor mange der historisk har meldt sig ind, efter de blev færdige som 
studerende (IC, 23:45). Data mining kan derfor beregne, hvordan medlemstilgang eller tilbagegang 
vil se ud i fremtiden. Det er utrolig værdiskabende information for IDA, der på baggrund af den 
information kan planlægge og målrette kampagner for fremtiden: ”skal vi rette dem mod andre? Skal 
vi køre mere mod forsikringer? Skal vi tage den ene eller anden for at nå vores mål?” (IC1, 24:50). Den 
strategiske styring af virksomheden går derfor godt i spænd med data mining, da det kan fungere 
som beslutningsstøtte i forhold til planlægningen af ressourcer, og hvor man ønsker at placere sin 
arbejdskraft for størst muligt resultat. 

”Så man kan lægge kræfterne der, hvor det giver noget.” (IC1, 25:30) 
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Derudover beskriver it-chefen, hvordan data mining kan bruges andre steder i virksomheden. 
Eksemplet herpå er møder, kurser og seminarer i forhold til antallet af tilmeldinger på et givent 
tidspunkt. BI-systemet vil derfor statistisk kunne forudsige, om et møde opnår et givent 
deltagerniveau inden deadline, og om man således på et givent tidspunkt skal intensivere 
promoveringen af et arrangement, aflyse, eller om man blot skal fastholde nuværende indsats. Data 
mining er derfor et område, IDA skal implementere for at kunne levere den nødvendige BI-
information, men som det kan udledes af ovenstående eksempler, er det nødvendigt, at den 
klassiske BI er på plads, da de baserer sig på det historiske data. Et andet område, der kan blive 
nødvendigt at kigge nærmere på, er inkluderingen af eksterne data, da det kan være værdiskabende 
at berige den historiske kontekst med eksempelvis arbejdsløshedsinformation for at give et mere 
retvisende billede af medlemstilgangen. 

”Det dér bliver et kæmpe skift i BI; at gå fra at kigge i bakspejlet til at kigge på 
de indikatorer, der siger noget om fremtiden.” (IC1, 23:45) 

Jeg mener ikke, at data mining er det første område, hvor IDA skal lægge sin indsats. Data mining 
baserer sig på historiske data og skal derfor benytte en fuldt udbygget data mart baseret på den 
klassiske BI for at kunne levere meningsfulde resultater. Det giver derfor ikke logisk mening at 
udvikle data mining, før dette er på plads. Det er min vurdering, at data mining skal indgå i en 
fremtidig BI-strategi, men ikke være et fokuspunkt før længere inde i implementeringen. Som 
teorien foreskriver, er der langt ”lavere hængende frugter at høste” først. 

4.2.8 Realtids-ETL 
Realtids-ETL som kritisk succesfaktor er en definition af selve den teknologi, der kræves 
implementeret for at kunne tilbyde data i realtid. Men at se den direkte værdi for IDA har både it-
chefen og chefkonsulenten svært ved, selvom det er noget, de vil overveje i fremtiden (IC1, 
1:08:30). 

”Jeg kan simpelthen ikke få øje på noget eller nogen, som har et behov for at se 
noget lige med det samme.” (CK1, 1:02:40) 

It-chefens vurdering er, at der ikke findes nogen forretningsprocesser, der er så kritiske for 
forretningen, at der er behov for at få dem opdateret i realtid. Han vurderer derfor, at fremtidens 
behov sandsynligvis er beskedent (IC1, 1:09:50). Hvis behovet opstår, kræver det en 
implementering af teknologi til håndtering af Realtids-ETL, inklusiv en dedikeret server til systemet 
og indkøb af licenser til serversoftware (CK1, 1:02:20). Alt i alt bliver det en bekostelig affære, der 
altså er nødt til at være værdiskabende for at kunne betale sig. 

It-chefen har tanker om en alternativ løsning til realtids-ETL. I stedet vil han lave direkte 
integration til de operationelle forretningssystemer, hvor det kan skabe værdi for forretningen (IC1, 
1:09:10). Problematikken ved dette er den samme som konstante opdateringer af al data gennem 
den klassiske BI; at der lægges et pres på de operationelle forretningssystemer med risiko for at 
sænke svartiderne og dermed obstruere den daglige forretningsgang. Samtidig driver IDA sine 
servere i et virtualiseret miljø, hvilket gør, at server-kræfter bliver taget fra en lang række systemer 
(CK1, 1:04:30). 
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Som beskrevet i teorikapitlet, findes et alternativ til realtidsdata, kaldet nær-realtidsdata. Netop den 
metode har IDA valgt at implementere i deres gamle BI-løsning, hvilket de vil implementere igen i 
den nye løsning. Nær-realtidsdataløsningen kan simpelt opdatere et udpluk af historisk 
økonomidata, som kan benyttes i forbindelse med årsregnskabet. I praksis foregår dette ved, at der 
er sat en dedikeret ETL-proces op, som alene udtrækker den nødvendige data for 
økonomiafdelingen. Dette sløver systemet i ca. 15 minutter, men ikke i nær så høj grad som en fuld 
opdatering, der sløver systemerne i 2½ time (CK1, 1:03:50). Forskellen på denne løsning og en reel 
nær realtidsdata-løsning er, at denne løsning kører on-demand, hvor en almindelig nær-
realtidsløsning ville køre indenfor intervaller af 1 sekund til 1 time. 

Det er min vurdering, at IDA gør klogt i at holde igen på realtidsdata-fronten. Udvikling, drift, 
licensomkostninger, dedikeret server og så videre, løber op. Jeg mener, at værdiskabelse går hånd i 
hånd med omkostningerne i en simpel cost-benefit-analyse, og at systemet netop skal holdes op 
imod de alternativer, der findes for værdiskabelse. Her ser jeg andre af emnerne fra BI i dag som lige 
så værdiskabende, men til en langt lavere omkostning. Det er min konklusion, at IDA ikke bør 
overveje realtidsdata, før efterspørgslen stiger, omkostningen falder, eller alternativt, at alle andre 
potentialer i BI allerede er fuldt udnyttet. 

”Det kan være det kommer. Det gør det formodentligt.” (IC1, 1:08:40) 

4.2.9 Teknologisk understøttelse 
Den teknologiske understøttelse er essentiel og summerer en lang række af de værktøjer, der er 
gennemgået ovenfor. Jeg har afgrænset mig fra at gå ind i en mere produktspecifik diskussion, men 
det er dog nødvendigt, at IDA vælger at implementere værktøjer, der er vidt accepteret og udbredt 
til rapportering, for at sikre at alle kan modtage og arbejde i formatet. IDA har valgt Microsofts 
Excel som accepteret værktøj på tværs af organisationen til udarbejdelse af rapporter (IC1, 18:00), 
men som diskuteret i teorikapitlet afvises dette af samtlige teoretikere, da gennemsigtigheden i data 
præsenteret i Excel er dårlig. Der findes en lang række produkter, hvor det er muliggjort at trække 
data direkte.  Jeg vurderer, at IDAs beslutning, på trods af at den går imod teorien på området, er 
logisk funderet, da dette værktøj giver stor fleksibilitet. Rent omkostningsmæssigt er Excel et 
eksisterende værktøj i organisationen, som samtlige medarbejdere har adgang til, hvorfor man ikke 
skal investere i nyt værktøj til de medarbejdere, der skal benytte BI-informationer. 

Ligeledes har IDA på forhånd lagt sig fast på et Microsoft-domineret systemlandskab, hvorfor 
integrationen af Microsofts BI-produkter var nærliggende. Jeg vil som sagt ikke indgå i en 
diskussion om fordele og ulemper ved dette, da det ofte ender i et ”religionsspørgsmål”. 

”Teknologien er SQL 2008 og de rene Microsoft standardsystemer. Ikke så meget 
pjat.” (CK1, 34:30) 

4.2.10 Måleværktøj 
Måleværktøjerne er en teknologisk implementering, men skal sikre, at IDA styrer sit BI-projekt i 
retning af forretningens krav. Igennem teorien kan jeg udlede, at måleværktøjerne er beregnet for 
større virksomheder, hvori it-afdelingen ikke har så meget kontakt med forretningen, som tilfældet 
er hos IDA. IDA har heller ikke overvejet værdien i at måle på brugen af BI i forretningen, men da 
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det under interviewet bliver bragt på bane i tråd med interviewguiden, kan chefkonsulenten godt se 
værdiskabelsen i et sådan system.  

”Internt i huset har vi intet måleværktøj. Men det ville være en rigtig god idé at 
gøre det. Det er helt oplagt altså.” (CK1, 57:50) 

Eksternt har IDA en Google Analytics-integration på deres videndelingsplatform til de politisk-
frivillige, som kan benyttes til at måle, hvilke filer og dermed hvilke statiske BI-rapporter der bliver 
åbnet. Det er dog ikke noget, man har benyttet på nuværende tidspunkt. 

”Vi ville kunne måle på det. Men vi har ikke gjort det, må jeg indrømme.” 
(CK1, 56:40) 

Jeg er enig med teoriens argumentation for værdiskabelsen i et måleværktøj, da det er min 
opfattelse, at rigtig mange virksomheder udvikler funktionalitet, der langt overskrider det reelle 
behov. Latente behov, mener jeg, eksisterer til en vis grad, da individuelle medarbejdere har svært 
ved at kunne se, hvilken funktionalitet man kan forvente af en BI-løsning. Dette medfører dog en 
række omkostninger, hvorfor det ikke bør være førsteprioriteten at implementere dette, men den 
praktiske mulighed i forbindelse med IDAs eksisterende værktøjer bør undersøges. 

4.3 Forretningsorienterede kritiske succesfaktorer 
I det følgende afsnit vil omverdenens kritiske succesfaktorer blive analyseret. Afsnittet er 
struktureret i en række underafsnit, der repræsenterer de respektive kritiske succesfaktorer. Jeg har 
dog fraveget strukturen og har kombineret de kritiske succesfaktorer, der overlapper så meget, at det 
er mest givtigt for analysen at kombinere dem. 

4.3.1 Udvikling efter forretningsprocesser 
I denne kritiske succesfaktor placerer IDA sig direkte i tråd med teorien, hvori det anbefales, at BI 
udvikles efter afdelinger eller forretningsprocesser, hvilket blev behandlet nærmere under den 
kritiske succesfaktor udvikling i mindre dele – men IDA tager skridtet videre med 
forretningsprocesunderstøttelsen til også at integrere BI i forretningsprocesser jf. OBI. 

Excellence-projektet i IDA har medvirket til øget dokumentation af IDAs forretningsprocesser, 
hvorfor der findes 120 i organisationen i skrivende stund. Netop kombinationen af BI og 
forretningsprocesserne, hvor information stilles til rådighed for medarbejderen tilpasset præcis den 
situation, medarbejderen står i, er ifølge it-chefen enormt værdiskabende. ”Og her er IDA i en unik 
situation, fordi vi har beskrevet alle vores processer” (IC1, 27:10). Som it-chefen udtaler; ”vi ved, hvor 
vi er henne, men vi mangler noget klister til at binde det sammen” (IC1, 29:40). Her er det planen, at 
BI skal være ”klistret”, der binder forretningsprocesserne sammen med situationsbestemt 
information.  

BI er kort og godt en nødvendighed for at få Excellence-modellen til at køre, som man ønsker i 
IDA, ”ellers kan man ikke lave den ledelsesmodel, som ledelsen vil” (CK1, 33:00). Men det kræver 
opdaterede og korrekte forretningsprocesser, for at symbiosen mellem Excellence og BI kan skabe 
vedholdende værdi. 
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For at komme i gang med BI-understøttelse af forretningsprocesserne bliver IDA i høj grad nødt til 
at prøve sig frem. Der er ikke nogen eksterne konsulenthuse i Danmark, der har bred erfaring med 
BI-procesunderstøttelse, da ”der ikke er mange virksomheder i verden, der har målt på processer og 
ageret efter det” (CK1, 28:20). IDA er derfor nødt til at håndtere struktureringen og 
implementeringen selv. 

”Procesunderstøttelse er helt afgørende for at lave intelligent BI og dermed 
intelligent it.” (CK1, 36:30) 

Der mangler praktisk erfaring på området for BI-understøttelse af processer. Det er overraskende, 
da teorien på området hverken er uklar eller ubehandlet. Jeg må konkludere, at det skyldes, at 
virksomheder ikke er nået så langt med hensyn til at sikre god datakvalitet og i det hele taget at 
implementere den klassiske BI. 

”Det bliver fremtidens kæmpe potentiale-område.” (IC1, 27:40) 

4.3.2 Finansiering & ledelsessupport 
Finansiering af BI-projektet og ledelsessupport både på topledelses- og mellemlederniveau er 
absolutte nødvendigheder, for at BI-projektet kan påbegyndes. 

Som chefkonsulenten påpeger, handler det i høj grad om, at den ansvarlige for projektet, i IDAs 
tilfælde it-chefen, formår at trænge igennem med sine budskaber på en let og forståeligt måde, og at 
”han har en god gennemslagskraft i forhold til direktionen” (CK1, 32:10). BI er et teknisk komplekst 
område, som kan være svært at forstå for udenforstående. En god markedsforståelse og indsigt i BI 
er derfor nødvendig for at kunne omformulere og ”servere BI på en let og spiselig måde” (IC1, 30:20). 
Chefkonsulenten mener ikke, at hverken finansieringen eller ledelsessupport bliver et problem, da 
it-chefen ”kan gøre sig udmærket forståeligt omkring, hvad søren det er, det her kan bruges til” (CK1, 
32:20). 

I stedet for at få hele projektet finansieret gennem intern afregning og budgetterede projektmidler, 
som det sandsynligvis ville være tilfældet i en større virksomhed, afholder it-afdelingen en række 
omkostninger selv. Omkostningerne inkluderer aflønning af den ansatte BI-udvikler (IC1, 31:30) 
samt infrastrukturomkostninger i form af servere, licenser til ETL og data warehouse samt 
opsætning, drift og vedligeholdelse af disse. Den resterende del af projektet skal finansieres af 
Excellence-styregruppen, som sidder med en budgetpost beregnet til organisatorisk tværgående 
projekter (IC1, 31:50). Grunden til, at Excellence-projektet ønsker at finansiere BI, er den stærke 
sammenhæng mellem dokumentationen af forretningsprocesser og optimering gennem 
informationsunderstøttelse af disse. 

 ”Finansieringen skal der selvfølgelig argumenteres for, hvorfor giver mening, 
men det tror jeg ikke giver noget problem, fordi der er nogle indlysende 
potentialer.” (IC1, 32:35) 

It-chefen mener ikke, at det bliver et problem at skabe grobund for det overordnede BI-projekt 
grundet sammenhørigheden med Excellence-projektet, som dermed også er garant for, at organisa-
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tionen og topledelsen vil støtte op om projektet, da integrationen af Excellence er igangsat af 
topledelsen under støtte af hovedbestyrelsesformanden tilbage i 2004. 

Jeg må derfor konkludere, at såfremt it-chefen kan fremlægge BI-projektet let forståeligt og fremvise 
den værdi, BI kan skabe i en organisation, kan man opnå ledelsens support, og er således et stort 
skridt på vejen mod finansieringen og dermed opstarten af BI-projektet. Og netop at servere et felt 
som BI på en spiselig måde, har IDAs it-chef en tilgang til, som jeg vurderer som exceptionelt 
overbevisende, hvilket selvfølgelig også hænger sammen med det faktum, at IDA er en mindre 
virksomhed med kortere vej til ledelsen. Ledelsessupport, specielt fra afdelingsledere, er stadig 
essentiel, men jeg vurderer, at den er lettere at opnå i en virksomhed som IDA end i en større 
virksomhed, eller i en virksomhed hvor kulturen ikke er så let omskiftelig. 

4.3.3 Kulturændring 
Når BI bliver implementeret på tværs af organisation, vil det påvirke alle medarbejderne. I 
forbindelse med implementeringen af Excellence forlod en række medarbejdere IDA, hvorfor jeg 
må udlede, at alle medarbejdere i dag støtter op om Excellence i organisationen. Derfor er det min 
vurdering, at kulturændringen i IDA ikke vil være så markant, i modsætning til hvordan en 
implementering af BI ville kunne opfattes i en organisation, der ikke er på samme omskiftelige 
niveau. 

Derudover vil IDA lette kulturændringen ved at tage medarbejderne seriøst direkte i BI-løsningen, 
hvilket skal komme til udtryk ved at understøtte de enkelte forretningsprocesser, som 
medarbejderne agerer i til daglig.  

”Når de bliver taget seriøst i BI-løsningen, så vil det også vinde bedre indpas i 
deres måde at opfatte verden på, og i det arbejde som de laver. De kan jo se, at 
hov, nu er de også en del af det her. Når de gør noget, kan de se, at det er med til 
at understøtte et samlet mål for vores medlemmer.” (CK1, 51:20) 

For at kulturændringen kan gennemføres gnidningsfrit, er det nødvendigt, at medarbejderne i 
organisationen kan se koblingen i den symbiose, der eksisterer mellem Excellence og BI. Det kræver 
en konsistent og troværdig tovejskommunikation, da ”interessen er der, men koblingen er ikke 
fuldstændig klar” (CK1, 49:50) for medarbejderne. 

”Der er helt klart kulturen, at der er et godt samarbejde.” (CK1, 1:09:50) 

Igennem min dataindsamling har jeg fået et førstehåndsindtryk af organisation, og det er min klare 
opfattelse, at medarbejderne i organisationen er indstillet på, at BI er et værdiskabende tiltag, der er 
kærkomment. De medarbejdere, jeg har snakket med, har alle været positive, men dog ikke haft nok 
kendskab til BI til at kunne udlede den direkte ændring for dem.  

”Det handler om at folk skal kunne genkende sig selv.” (CK1, 51:00) 

4.3.4 Kommunikation & oplæring af medarbejdere 
I dette afsnit har jeg kombineret kommunikation og oplæring af medarbejderne, da disse to ting 
hænger stærkt sammen i IDA grundet organisationens størrelse og kultur. Dette har vist sig i 
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empiriindsamlingen, hvor respondenternes beskrivelse af kommunikation og oplæring af 
medarbejdere var tæt beslægtede i forhold til BI-teorien.  

I IDA er den officielle måde at kommunikere på gennem det månedlige organisationsmøde IDAlog, 
hvor man står overfor alle medarbejdere og har 5-7 minutter inklusiv spørgsmål (CK1, 56:10). 
Chefkonsulenten påpeger, at han ikke mener, at den slags store møder bringer meget værdi. Han 
påpeger, at det netop er dialogen, der er værdiskabende, og der hvor medarbejderne indser værdien 
af BI. Hvis medarbejderne blot får serveret information om et fremtidigt projekt uden mulighed for 
at stille spørgsmål, vil værdiskabelsen være minimal, og it-afdelingen vil modsat ikke få mulighed for 
at forstå forretningens krav og behov, hvilket vil ende med, at ”det bare er it-afdelingen, der sidder og 
laver en eller anden tilfældig løsning” (CK1, 54:50).  

”Det, der giver mest værdi, er, hvis man kan underbygge noget med fakta – eller 
man kan vise, at det rent faktisk har forholdt sig på en bestemt måde. Så er det 
væsentligt mere overbevisende.” (CK1, 52:30) 

Chefkonsulenten har præsenteret et udkast til en medlemsloyalitetsindikator på et afdelingsmøde i 
Rådgivning & Forhandling. Dette skabte dialog og spørgsmål i forhold til, hvordan jurister i 
rådgivningsfunktioner kunne benytte funktionalitet stillet til rådighed af BI. I dialogen åbnede 
chefkonsulenten selv øjnene op for, at en loyalitetsindikator skal tilrettelægges specielt til juristerne 
for at have den ønskede effekt. Den direkte kommunikation med medarbejderne skaber derfor mere 
værdi for it-afdelingen og større tilslutning til BI, ”og den vej rundt får man nogle ambassadører, 
hvilket er meget mere givtigt end at stille sig op på et eller andet møde og give noget information.” (CK1, 
55:40) 

Slutteligt mener chefkonsulenten, at oplæringen af medarbejderne kommer i tråd med dels den 
superbrugerorganisation, man ønsker at opbygge, dels igennem disse intime afdelingsmøder. Det er 
derfor ikke så væsentligt at få medarbejdere på overordnede kurser, men derimod at få vist den 
enkelte medarbejder, hvordan BI-informationer kan optimere det arbejde, de sidder med i det 
daglige. 

”Det handler om, at folk skal kunne genkende sig selv [i de BI-informationer, de 
får præsenteret].” (CK1, 51:20) 

4.3.5 Frit tilgængelig information  
Det har ikke været muligt for mig at teste denne kritiske succesfaktor i praksis. Men mine oplevelser 
i IDA i forbindelse med min empiriindsamling i flere forskellige afdelinger har givet mig indtrykket 
af, at organisationen pr. definition er åben overfor at lade medarbejderne have fuld adgang til 
information for at opnå strategiske fordele. Organisationen er dynamisk, da IDA er klar på at ændre 
i måden. der arbejdes på, såfremt det gavner i det lange løb, på trods af omkostninger i form af for 
eksempel medarbejderflugt, hvilket man så efter indførslen af Excellence. Derudover har jeg som 
ekstern uden nogen tilknytning til IDA haft frit lejde til at gennemgå data i virksomheden. Min 
vurdering er derfor, at IDA er forberedt på at stille information til rådighed til medarbejdere i alle 
lag.  
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4.3.6 Formaliseret BI-organisation & team-sammensætning 
Intentionen med den formaliserede BI-organisation er primært at skabe en optimal 
teamsammensætning. Derfor har jeg valgt at behandle disse to områder under ét. 

IDA vil gerne implementere et BICC, men ikke i den teoretiske forstand, hvor der oprettes en 
selvstændig afdeling eller stab, der står for alt, der har med data at gøre. Forklaringen på dette er, at 
IDA er for lille til at oprette en sådan selvstændig afdeling (IC1, 13:35; CK1, 42:10). 

”Et BICC vil ikke have sin egen afdeling. Det er vi alt for små til.” (CK1, 
42:10) 

IDA vil derimod gerne arbejde med BICC virtuelt, hvor medarbejdere får tilknyttet en procentdel 
af deres arbejdstid til BI-projektet (IC1, 13:50). Det er dog ikke mere virtuelt, end at samtlige 
medarbejdere tilknyttet sidder på samme geografiske destination, da nærhed og demokrati ifølge it-
chefen er vigtigt i IDA. Derfor bliver ”folk siddende, hvor de er i dag” (CK1, 43:00).  

”Vi vil kombinere forretningsviden og it, for idéen er god nok” (CK1, 42:30) 

IDAs BICC bliver derfor en simplificeret version, hvor en række interesserede medarbejdere med 
nøglepositioner i organisationen bliver tildelt en superbruger-titel indenfor BI. Superbrugerne vil 
blive sat i stand til at udføre behovsundersøgelser og komme med idéer til ny funktionalitet, men 
selve udviklingsarbejdet vil superbrugerne ikke deltage i (CK1, 41:50). Det kan lade sig gøre i IDA, 
da afdelingerne er tæt knyttet til hinanden, hvorfor it-afdelingen har mindre besvær med at 
orientere sig om krav fra forretningen (CK1, 1:09:15) 

”Hvis man ser os i forhold til andre it-afdelinger, så er der meget stor forskel – 
man vil her se, at vi er meget tættere på forretningen, end man er mange andre 
steder.” (CK1, 1:09:30) 

Og netop den kortere vej til at få indført ny ønsket funktionalitet hænger i høj grad sammen med 
IDAs geografiske placering, hvor alle nøglemedarbejdere til denne proces er placeret sammen på 
hovedkontoret i København. Derudover er der, ifølge chefkonsulenten, en høj andel af 
medarbejdere, der har avanceret teknisk forståelse, hvilket gør det enklere at forstå og kommunikere 
behov for begge parter (CK1, 1:10:15). 

Jeg mener ikke, at IDAs interne BI-organisering nærmer sig et BICC, da den overordnede 
styregruppe alene udgøres af chefkonsulenten og it-chefen, og derfor ikke inkluderer den optimale 
kombination af it- og forretningsforståelse. Det er derfor imod den tilgang, teorien anbefaler, men 
stadig i tråd med den måde IDAs kultur fungerer, hvor it-afdelingen er i tæt kontakt med 
forretningen.  

4.3.7 BI-strategi 
At implementere efter en BI-strategi er ifølge teorien en grundsten, der skal sikre, at BI bliver 
implementeret i tråd med organisationens mål og overordnede strategi. Som det har kunnet udledes 
af casekapitlet og analysen indtil nu, har fokus i opstartsfasen af den nye BI-løsning ikke været på 
dokumentation og strategi. Der findes dog en BI-strategi i IDA, som er tilknyttet den gamle BI-
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løsning, hvorfor en opdatering er nødvendig (CK1, 1:06:50), da den ikke er blevet opdateret i et år 
og ikke bliver det, før den nye it-infrastruktur er helt på plads.  

En BI-strategi er dog ikke droppet i IDA, og den eksisterende skal derfor blot opdateres, sådan at 
målet med den nye BI-løsning bliver klargjort. 

”Jeg er ikke i tvivl om, at [it-chefen] hiver fat i det papir anden- eller 
tredjedagen, jeg vender tilbage fra sommerferien, men som det er nu, ligger den 
dødstille – og ligger dødstille indtil vi får klaret de ting, der skal være på plads.” 
(CK1, 1:07:10) 

Jeg er enig i, at BI-strategien er et vigtigt redskab til at sikre, at udviklingen foregår i tråd med 
organisationens overordnede mål. Jeg mener dog heller ikke, at IDA er på et stadie, hvor det giver 
mening at arbejde med en strategi, da der er andre og mere presserende ting, der kommer i første 
række. Men så snart disse er ude af verden, er det nødvendigt at udarbejde en BI-strategi. 

4.4 Afledte succesfaktorer 
I forbindelse med min analyse af BI i IDA har jeg behandlet teoriens kritiske succesfaktorer. I 
forbindelse med min analyse er der fremkommet en række afledte diskussioner om emner, der er 
kritiske i forbindelse med IDAs implementering af BI. Jeg kalder dem ikke kritiske i forbindelse 
med BI generelt, da afhandlingens teorikapitel ikke direkte behandler faktorerne, hvorfor jeg i stedet 
har valgt at benævne disse som afledte succesfaktorer. Jeg vil i nedenstående tabel opstille og kort 
diskutere disse med henvisninger til afhandlingens empiri. 

Afledte succesfaktorer 
Medarbejdernes 
krav 
Forretningsorienteret 

Generelt i organisationen har medarbejderne ikke den overordnede 
forståelse for BI til selv at kunne specificere ønskede krav til, hvordan man 
kan effektivisere deres arbejdsgange, alene fordi de ikke ved, hvad BI kan 
gøre for dem (IC1, 15:50; CK1, 23:00). Det er derfor nødvendigt aktiv at 
komme med forslag og eksempler for at hjælpe idé-udviklingen på vej, da 
man ellers ikke kan optimere forretningsprocesserne. Dette skal selvfølgelig 
gøres uden at lægge ord i munden på medarbejderne, og alene fungere som 
oplæg til diskussion. 

Selvbetjening 
Forretningsorienteret 

”Hvis ikke der er mulighed for at lave dataudtræk direkte i de operationelle 
forretningssystemer, bliver it-afdelingen en flaskehals i det daglige arbejde” 
(CK1, 1:17:00). Jeg er enig med it-afdelingen i, at selvbetjening er en simpel 
og effektiv metode, men formen skal overvejes, da det medfører en række 
problemstillinger, som man ikke på nuværende tidspunkt har taget stilling 
til. Hvordan sikrer man eksempelvis, at én medarbejder ikke trækker så 
meget data, at systemerne går ned eller forøger svartiderne? Jeg vil foreslå en 
anden form for selvbetjening, hvor medarbejderne alene får muligheden for 
at trække data fra data warehouse og behandle disse direkte i 
rapporteringsværktøjet. Dataudsnittet vil stadig være begrænset, men 
kontrollen vil være større. Alternativet er her at udvikle et data warehouse 
efter Inmon (1991), hvor man integrerer alle grunddata i et overordnet data 
warehouse og først dernæst laver data marts. 
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Undgå dobbelt-
funktionalitet 
Teknologisk orienteret 

Den dobbelte funktionalitet kan opstå ved decentrale projekter og udførslen 
af selvbetjening. Eksemplet er medlemsfakta: hvem er medlemmerne 
egentlig? Inkluderer man studerende eller ej? Hvis én data mart fremstiller 
data på én måde, og en medarbejder med adgang til selvbetjening udvikler 
samme funktionalitet, men gør det på en anden måde, har man den 
dobbelte funktionalitet. Den dobbelte funktionalitet kan også opstå gennem 
indbygget funktionalitet i de operationelle forretningssystemer, hvor de 
duplikeres i BI-løsningen. Begge eksempler underminerer BI-løsningen og 
gør den i værste fald utroværdig, samt medbringer én funktionalitet i to 
forskellige systemer og dermed den dobbelte vedligeholdelsesomkostning. 
Der er fem medarbejdere i IDA, der har adgang til grunddata, men har ”det 
store kørekort” (CK1, 24:20) og kender til standarderne, hvorfor den 
dobbelte funktionalitet og udviklingen af to sandheder ifølge chef-
konsulenten ikke bliver et problem. I forbindelse med min 
empiriindsamling har jeg talt med den ene af medarbejderne med ”det store 
kørekort”, som udtalte: ”Jeg ved ikke, hvilke data jeg skal udvælge, jeg gør bare 
det, som jeg synes, det er fornuftigt” (CA, 19:30). It-afdelingen bør derfor ikke 
tage for givet, at medarbejderne har styr på, hvordan selvbetjening i praksis 
skal udføres, sådan at der ikke udvikles dobbelt funktionalitet. Man bør 
derfor udvikle data marter, der understøtter de forretningsprocesser, 
medarbejderen agerer i som primær løsning for at undgå den dobbelte 
funktionalitet. 

Controlling af  
BI-information 
Teknologisk orienteret 

Controllerne i IDA yder en mindre modstand mod BI, da de ikke mener at 
kunne sikre sig, at den datafremstilling, der foregår, specielt når 
medarbejderne selv får lov til at rykke rundt på tal, kan genskabes, hvorfor 
de frygter at blive bombarderet med spørgsmål om data, hvis oprindelse de 
ikke forstår og som frygtes helt forkerte (CK1, 22:00). For at undgå dette 
har IDA genereret en række rapporter i baggrunden, hvor controllerne kan 
godkende, at data svarer overens med deres resultater (IC1, 49:50). Jeg 
synes, at det er en fin løsning for at tilfredsstille controllerne og undgå 
modstand, men det er min overbevisning, at de disse rapporter ikke vil blive 
brugt. Man bør derimod lave et skel mellem BI-løsningen og controllerens 
arbejde, da det er controlleren, der skal sikre en afdelings økonomi og ikke 
BI-løsningen, hvorfor medarbejderne ikke bør have behov for at rapportere 
på afdelingens økonomi igennem BI-løsningen. 

Data som 
virksomhedsaktiv 
Forretningsorienteret 

Al data i organisationen skal ses som et koncernaktiv, og vedligeholdelse af 
dette er derfor en ren investering i virksomhedens fremtid på linje med at 
etablere et nyt hovedkontor eller andre strategiske valg (IC1, 33:45). Jeg er 
fuldt ud enig i at betragte BI som et koncernaktiv, og det er min 
overbevisning, at hvis man kan få accepteret BI-projektet som sådan i 
organisationen, vil det få langt højere prioritet.   

Korrekt projekt-
navngivning 
Forretningsorienteret 

BI skal markedsføres i organisationen. Bruger man termen Business 
Intelligence, risikerer man, at det flytter medarbejdernes tanker over på et 
udvandet begreb, som ikke er konkret, brugbart eller direkte værdiskabende 
(CK1, 39:00). IDA har i tråd med denne afledte succesfaktor valgt at 
benytte navnet Informationsstyring som overordnet navn for deres BI-projekt 
(CK1, 40:10). 

Tabel 25: Afledte succesfaktorer 
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I forhold til hovedemner er den klassiske BI det nødvendige fundament, der leverer den historiske 
kontekst og statiske statusrapporter til strategisk styring – og som i et hvilket som helst andet hus, 
har fundamentet førsteprioritet. Data i BI har de tre underemner data mining, der sikrer fremtidig 
data; organisationen af ustrukturerede data; og tilblivelsen af høj datakvalitet, der alle tre er 
værdiskabende og relevante for IDA, men det er kun datakvaliteten, som IDA skal prioritere i første 
omgang. OBI skal implementeres i dag i forbindelse med den klassiske BI, da BI dermed integreres i 
hele organisationen som både operationelt og strategisk værktøj. BI i realtid skal man overveje i 
fremtiden, da emnet endnu er for omkostningsfuldt at implementere i forhold til den værdiskabelse, 
den medbringer. Når det en dag bliver billigere at implementere, skal IDA først og fremmest kigge 
på, om der eksisterer et egentligt behov for realtidsdata, hvilket de ikke mener, eksisterer i dag. 
BICC skal udelades fuldstændig, da det bliver for dyrt at implementere i IDA i forhold til projektet 
og IDAs størrelse.  

Der findes en række kritiske succesfaktorer, som teorien definerer, men som i IDAs tilfælde ikke vil 
være værdiskabende. Disse har jeg markeret med rødt i ovenstående figur. Teamsammensætning og 
formaliseret BI-organisation har jeg udeladt, da det har vist sig, at IDA er for lille til at 
implementere et BICC med de nødvendige kompetencer. IDA har her argumenteret for, at de 
implementerer et virtuelt BICC, men det er min vurdering, at IDA alene benytter it-afdelingen som 
styrende element, hvorfor de to kritiske succesfaktorer ikke er væsentlige at overveje. Den frit 
tilgængelige information er vigtig i IDA, men som det er tilfældet med kulturændringen, er IDA 
allerede indstillet på at udbyde information frit, og medarbejderne er forberedt på understøttelsen af 
ledelsesmodellen (Excellence), hvorfor begge kritiske succesfaktorer er irrelevante. Slutteligt er der 
den teknologiske understøttelse, som helt overordnet set er relevant, men gøres irrelevant ikke kun i 
IDA, men i hele BI-teorien, primært på grund af den kritiske succesfaktor data warehouse. Ved 
implementeringen af et data warehouse, er man nødt til at beslutte, hvilken teknologisk 
understøttelse man vil lægge sig op af, hvilket IDA allerede har gjort. 

Dernæst er der en række gult markerede kritiske succesfaktorer, der enten er afhængige af 
implementeringen af de grønne kritiske succesfaktorer eller ikke har et teoretisk grundlag, der er 
udviklet nok på nuværende tidspunkt. Det er derfor nødvendigt, at IDA skubber overvejelsen om at 
implementere disse til et senere tidspunkt i forløbet. 

Dette efterlader de kritiske succesfaktorer markeret med grøn. Selvom implementeringen af disse i 
praksis sandsynligvis kommer til at foregå flydende, har jeg alligevel udformet en prioriteret liste 
over rækkefølgen for, hvornår IDA skal tage fat på hver enkel del. 

1. Ledelsessupport 

2. Finansiering 

3. Datakvalitet 

4. BI-strategi 

5. Skalerbarhed 

6. Udvikling efter forretningsprocesser 

7. Udvikling i mindre dele 
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8. Kommunikation 

9. Oplæring af medarbejdere 

10. Klassisk BI 

11. Data warehouse 

12. ETL 

13. OBI 

Data warehouse og ETL er alene placeret så langt nede på listen, da teknologierne allerede er 
implementeret i IDA, og dermed blot skal benyttes. 

4.5.1 Afrunding og oplæg til sidste afsnit 
Jeg har igennem dette kapitel analyseret de kritiske succesfaktorer i IDA. Analysen har fokuseret på, 
hvordan de kritiske succesfaktorer er overvejet i IDA ved indførsel af BI. Resultatet af dette har 
været et overblik over hvilke hovedemner og kritiske succesfaktorer, der skal overvejes i relation til 
IDAs BI-implementering, hvilke der skal kigges nærmere på i fremtiden, og hvilke IDA slet ikke 
skal kigge nærmere på. 

I det følgende vil jeg lave to praktiske systemforslag til, hvordan IDA kan udvikle BI i 
forretningsprocesserne og dermed skabe værdi for forretningen. Systemforslagene skal vise den 
praktiske tilgang til BI med baggrund i teorien, og vil derfor ikke alene gennemgå de kritiske 
succesfaktorer, men også udvikle en reel kravspecifikation på to områder, der eksisterer i IDA, med 
baggrund i en række af mine afholdte interviews. 

4.6 Værdiskabelse i forretningsprocesserne 
I dette afrundende afsnit i analysen vil jeg trække på casens behandling af forretningsprocesser i 
afsnit 0. Jeg har udvalgt to forretningsprocesser for at vise, hvordan den klassiske BI kan understøtte 
IDA Analyse, og hvordan OBI kan optimere og derigennem forme Fastholdelsesprocessen. Disse to 
er udvalgt for at vise, hvordan IDA i praksis kan udnytte BI til værdiskabelse. 

For at det kan lade sig gøre, kræver det, at en række af de kritiske succesfaktorer, der omhandler 
strukturen i BI, er på plads. Herunder forventes det, at finansiering og ledelsessupport for den 
overordnede BI-løsning er på plads. 

I de følgende afsnit vil jeg trække på analysens resultater og udforme to kravspecifikationer for de 
udvalgte forretningsprocesser. Med basis i den kritiske succesfaktor der dikterer, at man skal udvikle 
i mindre dele, vil jeg i det følgende lægge vægt på, hvordan IDA kan udvikle den mest 
værdiskabende data mart, der kan afhjælpe de medarbejdere, der primært agerer i 
forretningsprocessen. 

4.6.1 Systemforslag 1: Simplere adgang til statistik i dannelsen af analyser 
Når en analytiker skal udforme en ny analyse, skal analysen i høj grad understøttes af faktuelle 
medlemsdata. Ofte inkluderer dette kvinde/mand-fordelingen blandt ingeniører, antallet af 
selvstændige ingeniører i Danmarks regioner el.lign., alt efter rapportens form og indhold. 
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I forretningsprocessen i dag har analytikerne kun én mulighed for at skaffe interne oplysninger, 
hvilket foregår igennem standardfunktionaliteten i IDAs CRM-løsning, hvor it-afdelingen har 
åbnet op for, at medarbejderne kan udtrække samtlige stamdata, der er registreret i systemet 
gennem CRM-løsningens interface. Derfra kopierer analytikeren samtlige oplysninger over i Excel, 
hvor der renses groft ud i dem, da langt størstedelen af data er unødvendige. Når analytikeren har 
fat i det rigtige datasæt, kan man sammenlægge de tal, der er nødvendige og holde op mod 
totalsummen for at fremskaffe de rigtige oplysninger (CA, 15:00). Det er en træg og besværlig 
operation, der hurtigt kan blive uoverskuelig, når man sidder med et totaludtræk af data for 80.000 
medlemmer. Specielt set i lyset af, at der udformes 25-30 af analyserapporter årligt (CA, 27:00). 

I forretningsprocessen i fremtidens BI-miljø foreslår jeg at benytte den klassiske BI til at danne et 
direkte fundament for de informationskrav, der findes. Jeg vil derfor i den følgende 
kravspecifikation opstille krav til et system, der kan understøtte de analytikere, der agerer i 
forretningsprocessen IDA Analyse. 

Funktionelle 
krav 

Dannelse af data mart med IDAs basis-medlemsoplysninger, der definerer, 
hvor mange af IDAs medlemmer findes på: 
 Kønsfordeling 
 Aldersfordeling 
 Ægtepar (folk med samme adresse) 
 Anciennitet 
 Jobfunktion 
 Selvstændig, privat- og offentligt ansatte  
 Hvad er arbejdsløsheden i den sektor de arbejder i? 

Dannelse af data mart med overordnede statistiske data: 
 Hvor mange nye medlemmer har IDA fået? 
 Hvor mange af de nye medlemmer har tidligere været medlem? 
 Hvor mange medlemmer har udmeldt sig? 
 Hvad er arbejdsløsheden i Danmark? 
 Hvad er arbejdsløsheden blandt ingeniører? 

Alle informationerne skal kunne ses over tid, geografi, brancheinformation 
Det skal være muligt at se et lavere aggregationsniveau (atomare data), så man 
kan gennemskue datas oprindelse og finde udspecificeret information. 

Ikke-funktionelle 
krav 

Branchedata og informationer om arbejdsløsheden kan findes i en ekstern 
database fra Danmarks Statistik, som IDA Analyse abonnerer på (CA, 39:30). 
Der findes dårlig datakvalitet iblandt medlemsoplysninger, såsom forkert 
arbejdsplads, e-mail og anden information som medlemmerne ikke får rettet 
(CA, 34:00). Når dette opdages, bør fejldata sendes til medlemskartoteket, for 
at opretholde den kritiske succesfaktor høj datakvalitet. 
Data skal opdateres minimum månedligt, for at sikre, at analyser dannes på 
det korrekte grundlag. 
Det skal være muligt at udsøge specifikke data, så man eksempelvis kan finde 
kvinder mellem 35 og 40 år, der er selvstændige, lige har meldt sig ind i 
foreningen og har været medlem før. 

Målbare krav til 
kvalitetssikring 

Kvaliteten kan sikres ved at summere antallet af medlemmer på de forskellige 
attributter (region, køn etc.) og få samme sum både ved udtræk i CRM og 
ved brug af BI-løsningen. 
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Skalerbarhed Basis medlemsinformation kunne andre forretningsprocesser også drage nytte 
af – ofte ringer journalister eksempelvis ind og skal bruge informationen til 
artikler (CA, 35:00). Dette skal holdes for øje, når man rykker til en 
forretningsproces, hvor data marten kan genbruges. 
Den statistiske del med medlemstilgang og afgang kan ligeledes skaleres til 
den følgende proces’ afdeling, som vil understøtte de overordnede mål i 
Medlemsservice (KK, 14:00), og dermed understøtte afdelingens 
hjemmelavede system til visualisering af fremgangen i antallet af medlemmer.  
Udover analyser til ekstern brug som forretningsprocessen beskriver, arbejder 
analytikerne også med interne analyser som medlemstilfredshed etc. Disse er 
oftest baseret på stikprøver. I dag findes ingen metoder til at lave eksempelvis 
stratificerede valg af medlemmer (CA, 18:30), hvorfor man kan indbygge 
denne funktionalitet i data marten. 
De interne analyser inkluderer også evalueringer af arrangementer, møder og 
kurser, som udføres i hånden og overføres til et Excel-ark. Der findes ikke pt. 
en forretningsproces for dette, men det er min anbefaling at udforme dette og 
inkludere data i de møderegistreringer, man laver. Derved kan man inkludere 
det i BI-løsningen og udvide det tilgængelige data både til interne og eksterne 
analyser. 
Der skal være mulighed for at udvide systemet på sigt, eksempelvis med data 
mining, sådan at man kan fremskrive informationerne. Dermed kan man 
besvare, hvor mange kvindelige medlemmer IDA forventer at have i 2. kvartal 
2020 osv.  

Kommunikation 
og oplæring 

IDA Analyse består af tre medarbejdere, der har lavet analyse i en årrække. De 
har allerede erfaring med udtræk og behandling af data og har tidligere 
hjulpet it-afdelingen med opbygning af det gamle BI-miljø, hvorfor en 
direkte oplæring ikke er nødvendig. 
Projektet i IDA Analyse kan meget vel bruges til at kommunikere, hvordan 
BI kan bruges i andre sammenhænge end blot markedsføring. Adgangen til 
basisinformation om medlemmerne er logisk forståelig og derfor en let måde 
at fremvise en succeshistorie på. 

Tabel 26: Kravspecifikation til IDA Analyse 

”Jeg har et håb om, at BI-systemet på et tidspunkt kan lave noget af det helt 
basale, beskrivende statistik” (CA, 49:00) 

4.6.2 Systemforslag 2: Fra reaktiv til proaktiv i fastholdelsen af medlemmer 
Kundekonsulenterne i Medlemsservice arbejder med at fastholde medlemmer i IDA samt at 
gennemføre kampagner for at få flere medlemmer til IDA. I dette afsnit vil jeg fokusere på 
fastholdelsen af de eksisterende medlemmer, da det er den primære arbejdsbyrde i Medlemsservice 
(KK, 34:00). For at fastholde medlemmer har kundekonsulenterne brug for den mest slagkraftige 
argumentation for at overbevise et medlem om ikke at melde sig ud. Endnu bedre ville det dog 
være, hvis medlemmerne slet ikke melder sig ud. Kravspecifikationen er et eksempel på den værdi, 
der kan skabes i fremtiden, når den samlede BI-løsning er fuldt implementeret, og det er muligt at 
trække på alle de kritiske succesfaktorer markeret med grøn og gul i figur 25. 
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I forretningsprocessen i dag er hele processen opbygget reaktivt. Det vil sige, at kundekonsulenterne 
venter på, at der er et medlem, der vil melde sig ud, hvorefter de ifølge processens mål har 8 timer 
til at kontakte medlemmet og forsøge at overtale denne til at forblive medlem. Overtalelsen sker 
gennem fremlæggelse af de tilbud, IDA har, samt gennemgang af om medlemmet har deltaget i 
nogen møder, kurser eller workshops og eventuelt har forsikringer hos IDA, som dermed ophører 
ved udmeldelsen. Det er målet, at hvert fjerde medlem, der ønsker at melde sig ud, skal fastholdes 
via denne metode. 

I fastholdelsesprocessen i fremtidens BI-miljø skal kundekonsulenterne sættes i stand til at arbejde 
proaktivt med de medlemmer, der befinder sig i risikozonen for at melde sig ud. Derudover skal der 
dannes et sideprodukt i form af datagrundlag til en loyalitetsindikator for det enkelte medlem. Ved 
hjælp af de kritiske succesfaktorer data warehouse og ETL støttet op af data mining i kombination 
med OBI, skal der kigges nærmere på de kriterier, der karakteriserer udmeldte medlemmer. Disse 
kriterier skal danne grundlaget for understøttelsen af en proaktiv tilgang til fastholdelsen, med 
dannelsen af en rapport der skal rangere samtlige medlemmer i IDA på en skala fra 1 til 100, i 
forhold til hvor sandsynligt det er, at de melder sig ud af IDA i nær fremtid. Ud fra denne rangering 
skal der dannes en rapport med de 100 mest risikable medlemmer, der matcher overens med de 
kriterier, som allerede udmeldte medlemmer har. I praksis er det data mining, der skal finde 
mønstre i de karakteristika, de allerede udmeldte medlemmer har, og dernæst kunne rangere de 
eksisterende medlemmer. Rapporten skal integreres med CRM-løsningen, sådan at medarbejderen i 
medlemsservice altid har direkte adgang til top-100-listen over medlemmer, der skal ageres 
proaktivt overfor, hvorefter metoden er den samme, som forretningsprocessen foreskriver. 
Derudover skal rangeringen af det enkelte medlem integreres via OBI i hvert enkelt medlems 
stamkort i CRM-systemet, visualiseret gennem et trafiklys el. lign. Denne integration er ikke direkte 
i tråd med forretningsprocessen, men et sideprodukt der let kan etableres for yderligere 
værdiskabelse. Nedenfor har jeg dannet en kravspecifikation på baggrund af interviews afholdt i 
IDA. 

Funktionelle 
krav 

Analysere gennemsnitskarakteristika via ETL for udmeldte medlemmer: 
 Anciennitet 
 Alder 
 Medlemskabstype 
 Studium 
 Geografi 
 Politisk-frivillig engagement i IDA 
 Deltagelse i møder, kurser og andre aktiviteter 
 Selvstændig, privat- og offentligt ansatte 
 Jobfunktion 
 Arbejdsplads 
 Indmeldt igennem kampagnetype 

Dannelse af data mart der fremviser de medlemmer, der er i tråd med de 
analyserede karakteristika 
 Navn 
 E-mail 
 Telefonnummer 
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 Deltagelse i møder, kurser og andre aktiviteter 
 Forsikringer i IDA Forsikring 
 Selvstændig, privat- og offentligt ansatte 

Det skal være muligt, at man kan se, om der findes tendenser i 
udmeldelserne. Eksempelvis at medlemmer fra en specifik virksomhed har 
meldt sig ud den seneste uge. 
Data skal kunne ses i forhold til geografi, brancheinformation, kampagner og 
tid. 
Logikken til dannelse af kriterier for medlemmer i risikozonen, skal 
standardiseres og udgives i en tabel for sig, sådan at man kan genbruge 
tabellen over medlemmer i risikozonen i andre henseender. 

Ikke-funktionelle 
krav 

Informationernes skal opstilles sådan, at rapporten kan importeres direkte til 
et CRM-interface. 
Data skal opdateres hver nat, for at sikre at kundekonsulenterne får fat i 
medlemmerne, før de selv melder sig ud. 
Der skal være selvbetjeningsadgang til data marten for afdelingslederen og evt. 
medarbejderne, sådan at de selv kan tilføje nye karakteristika for 
medlemmerne, som man kan forvente har indflydelse på dem. 

Målbare krav til 
kvalitetssikring 

Rangere allerede udmeldte medlemmer, for at verificere at samtlige får en lav 
rangeringsscore, hvorved det kan udledes, at de valgte karakteristika er 
korrekte. 

Skalerbarhed Vurdering af de karakteristika, der viser udmeldte medlemmer, skal kunne 
tages skridtet videre og fungere som datagrundlag for en loyalitetsindikator, 
der skal integreres i CRM-løsningen, så medarbejdere i forretningsprocesser, 
der håndterer kundekontakt, kan understøttes i dette arbejde, ved at se hvor 
loyalt det medlem, man har kontakt til, er. 
Derudover skal man kunne se en præcis liste, over hvilke produkter man kan 
tilbyde et medlem, som vil sikre højere loyalitet ift. IDA for præcis det 
medlem, man har kontakt til, eksempelvis forsikringer eller tilbud om 
deltagelse i arrangementer. 

Kommunikation I tråd med at IDA har valgt at benytte salgsafdelingen, dvs. Medlemsservice 
og IDA Forsikring som første implementeringsområde, kan man netop 
benytte denne kravspecifikation til at fremvise avanceret værdi, som er umulig 
at skabe uden brugen af BI til at overskue, finde mønstre og beregne på de ca. 
80.000 medlemmer. 

Tabel 27: Kravspecifikation til Fastholdelse 

”Hvis vi kunne se, hvilke karakteristika udmeldte medlemmer har, ville det være 
smart at kunne spotte en tendens og reagere proaktivt på den.” (KK, 35:00) 

4.6.3 Afrunding 
Jeg har nu udarbejdet to konkrete forslag til udvikling af data marter til støtte af to udvalgte 
forretningsprocesser, hvorunder der er udviklet kravspecifikationer rettet imod BI-udvikleren i IDA.  

Næste skridt for IDA bliver at lokalisere de data, der er defineret under de funktionelle krav, og 
modellere data i datamarter, som beskrevet i teorikapitlet. Dernæst skal der sættes ETL op, der skal 
udtrække, rense og overføre data til et data warehouse. Herfra skal der udvikles rapporter til 



Kandidatafhandling, forår 2010 

Kapitel 4: Analyse  75 

systemforslag 1, og under systemforslag 2 skal der etableres data mining og integration med CRM-
systemet.  

I udviklingen af koncepterne for understøttelsen af de to forretningsprocesser er der fremkommet 
en lang række nye spørgsmål til, hvordan man skal håndtere forskellige situationer. I min 
empiriindsamling er der bl.a. diskuteret emner som medarbejderes bonusordninger, håndteringen af 
eksterne data, og hvordan værdiskabelsen heri kan findes. Jeg har dog set mig nødsaget til at 
afgrænse mig stærkt, da teorien netop foreskriver, at man skal udvikle på forretningsprocesniveau og 
i små dele. Jeg må derfor konkludere, at man skal holde disse kritiske succesfaktorer for øje under 
udviklingen, da man let kan drages mod et forsøg på at løse flere problemstillinger – der blot åbner 
op for endnu flere problemstillinger. 
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Kapitel 5: Konklusion 

Formålet med nærværende afhandling har været at komme nærmere en besvarelse af, hvad Business 
Intelligence er i dag, og hvordan Business Intelligence i dag kan skabe værdi i Ingeniørforeningen i 
Danmark, IDA. Jeg har personligt arbejdet med BI i en kortere periode, hvor jeg har stiftet 
bekendtskab med et område fyldt med forskelligrettede teorier og informationer, hvilket ledte mig 
til problemstillingen om BI som udvandet begreb. For at nærme mig en løsning på denne 
problemstilling har jeg arbejdet med BI i sin grundessens, skabt struktur i de forskellige retninger 
BI-begrebet er gået i, og har verificeret teoriens resultater i IDA. Slutteligt har jeg kigget nærmere 
på, hvordan man i praksis kan skabe værdi med BI. For at operationalisere min problemstilling har 
jeg udformet en problemformulering: 

Hvad er Business Intelligence, og hvordan kan  
Business Intelligence skabe værdi i en konkret organisation? 

 

For at besvare hovedspørgsmålet, har jeg nedsat tre spørgsmål med tilhørende 
underspørgsmål: 
 

1. Hvordan ser Business Intelligence-teorien ud? 

‐ Hvad er definitionen på Business Intelligence? 

‐ Hvordan ser Business Intelligence ud og hvordan har teorien udviklet sig? 

‐ Hvilke kritiske succesfaktorer findes der indenfor Business Intelligence? 

2. Hvordan ser Business Intelligence ud i IDA i dag? 

‐ Hvilke organisatoriske faktorer understøtter Business Intelligence i IDA? 

‐ Hvilke Business Intelligence-tiltag findes i IDA? 

3. Hvordan bør IDA implementere Business Intelligence? 

‐ Hvilke kritiske succesfaktorer benyttes i IDA? 

‐ Hvordan bør IDA implementere BI? 

‐ Hvordan kan BI skabe værdi i IDAs forretningsprocesser? 
Tabel 28: Problemformulering 

Jeg vil i det følgende besvare min problemformulering med baggrund i afhandlingens resultater. 

5.1 Hvordan ser Business Intelligence-teorien ud? 
Definitionen på Business Intelligence lyder som følger: 

BI er en forretningsorienteret applikation der, via et data warehouse, bruges til 
konsolidering, analyse og præsentation af rådata, til brug for strategisk, 
operationel og værdiskabende ledelse i en organisation. 
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BI består overordnet af det, jeg har valgt at kalde klassisk BI, som er fundamentet i BI, og netop 
pga. udvandingen af BI-begrebet, har jeg bragt teorien tilbage til rødderne og defineret klassisk BI 
på ny. Arkitekturen i den klassiske BI består af teknologierne data warehouse og ETL, som derfor 
også udgør det teknologiske fundament for teoriens udvikling. Dernæst har jeg fremvist udviklingen 
af BI-teorien i fire retninger, som alle kan eller har potentiale til at skabe øget værditilvækst i en 
organisation. 

 Data i BI: kvalitet, struktur og data mining 

 Operational Business Intelligence (OBI) 

 Business Intelligence i realtid 

 Business Intelligence Competency Center (BICC) 

Det første hovedemne omhandler data i BI, og har fokus på kvalitetsniveauet i virksomhedens 
grunddata, håndtering og inkludering af ustrukturerede data i BI-løsningen samt implementeringen 
af data mining til dannelse af fremtidige data baseret på statistik. Bortset fra, at BI fortsat fungerer 
som beslutningsunderstøttende værktøj for ledelsens strategiske beslutninger, er udviklingen gået i 
retning af merværdiskabelse, hvilket betyder, at man skal udnytte de værktøjer, man har til rådighed 
til dataanalyse og den BI-information, man allerede har genereret, til at optimere medarbejderne i 
organisationen. Dette karakteriserer det andet hovedemne, Operationel Business Intelligence, hvor BI 
løftes til næste niveau med optimering af den enkelte medarbejders arbejdsgange i de specifikke 
forretningsprocesser, denne interagerer i. Business Intelligence i realtid er det tredje hovedemne, der 
baserer sig på den teknologiorienterede del af BI. Et af de største kritikpunkter for den klassiske BI 
er, at den alene leverer informationer i et historisk perspektiv, men med Business Intelligence i realtid 
søges en måde at bryde ud af den historiske kontekst. Det sidste behandlede hovedemne omhandler 
strukturen omkring en BI-implementering i form af en formaliseret afdeling til strategisk og 
udviklingsmæssig styring af BI-projektet i organisationen. En sådan afdeling kaldes et Business 
Intelligence Competency Center. 

Behandlingen af teorien har resulteret i udviklingen af mit eget teoribegreb, en husmetafor, der 
indeholder de alt i alt fem hovedemner, samt 20 kritiske succesfaktorer, som en organisation skal 
have styr på for succesfuldt at kunne implementere BI. Den klassiske BI er fundamentet i 
husmetaforen, og de fire hovedemner er bygget ovenpå som stueetagen. De 20 kritiske 
succesfaktorer, der er fremvist i nedenstående tabel, gør det ud for 2.sal og tag: 

Data warehouse Høj datakvalitet Ledelsessupport Realtids-ETL 
ETL Måleværktøj Kulturændring BI-strategi 
Skalerbarhed Data mining Kommunikation Finansiering 
Formaliseret BI-
organisation 

Frit tilgængelig 
information 

Teknologisk 
understøttelse 

Team sammensætning 

Udvikling i mindre 
dele 

Udvikling efter 
forretningsprocesser 

Håndtering af 
ustrukturerede data 

Oplæring af 
medarbejdere 

Tabel 29: Overblik over de 20 kritiske succesfaktorer 
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5.2 Hvordan ser Business Intelligence ud i IDA i dag? 
IDA har indført EFQMs Excellence-ledelsesmodel på tværs af organisationen. Modellen har blandt 
andet bevirket, at IDAs medarbejdere er blevet mere omstillingsparate, og at forretningsprocesserne 
i organisationen skal dokumenteres. Det har ført til dokumentationen af indtil videre 120 
forretningsprocesser. I samarbejde med IDAs miljøchef og it-afdeling har jeg gennemgået samtlige 
processer, og udvalgt fire, som jeg har behandlet i dybden. IDA vil, ved en OBI-implementering, 
have den fordel, at ledelsesmodellen har banet vejen for kulturændringen i organisationen, hvilket 
letter nye kulturændringer, og at der allerede findes en række dokumenterede forretningsprocesser. 

IDAs BI-løsning er netop blevet udfaset, da der blev implementeret en ny it-infrastruktur i IDA. I 
løsningen havde man ikke taget højde for de kritiske succesfaktorer, jeg har defineret i teorikapitlet, 
hvorfor løsningen kuldsejlede, da den ikke var skalerbar, og derfor ikke fremtidssikker. IDA vil 
derfor implementere BI forfra, og udtænke et nyt koncept for dette, hvorfor der ikke findes nogen 
BI-tiltag i organisationen i dag. 

5.3 Hvordan bør IDA implementere Business Intelligence? 
IDA bør implementere BI med baggrund i afhandlingens udledte hovedemner og tilhørende 
kritiske succesfaktorer. De kritiske succesfaktorer, som IDA skal holde sig for øje, er følgende: 

 Ledelsessupport 

 Finansiering 

 Datakvalitet 

 BI-strategi 

 Skalerbarhed 

 Udvikling efter forretningsprocesser 

 Udvikling i mindre dele 

 Kommunikation 

 Oplæring af medarbejdere 

 Data warehouse 

 ETL 

For at implementere BI optimalt, skal implementering af BI foregå som følger: 

1. IDA bør først og fremmest sikre ledelsessupport og finansiering af BI-projektet, men dette 

er sandsynligvis blot en formalitet, eftersom BI danner symbiose med ledelsesmodellen, og 

der generelt i organisationen er positiv stemning i organisationen omkring BI.  

2. IDA bør fokusere på kvaliteten af grunddata, og i forlængelse heraf udvikle en BI-strategi, 

der skal agere i tråd med organisationens mål.  

3. It-afdelingen skal sikre skalerbarheden i BI-løsningen, og udvikle en plan over udviklingen 

efter forretningsprocesser med prioritering af disse, sådan at der kan foregå en udvikling i 

mindre dele. 
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4. Dernæst skal der foregå to-vejs kommunikation, således at man får indsamlet de korrekte 

krav til den forretningsproces, man vil udvikle BI-understøttende informationer til, samt 

får kommunikeret budskabet om den konkrete værdiskabelse ud til de medarbejdere, det 

berører. 

5. I forlængelse heraf skal implementeringen af den klassiske BI foregå efter Kimballs (1998) 

grundlæggende teori, da denne skal fungere som fundament for den resterende BI-løsning, 

med data warehouse og ETL som det teknologiske grundlag.  

6. IDA skal implementere OBI, således at det bliver muligt at understøtte forretningsprocesser 

i organisationen. 

Jeg har udformet to konkrete systemforslag, som kan fremvise BI i praksis og den medfølgende 
værdiskabelse. Det ene systemforslag behandler, hvordan man kan simplificere adgangen til 
medlemsinformationer for IDAs analyseafdeling igennem dannelsen af en data mart med 
tilgængelige basisinformationer om medlemmerne. Systemforslaget baserer sig i høj grad på den 
klassiske BI og datakvalitetsperspektivet. Det andet systemforslag omhandler den reaktive tilgang til 
fastholdelsen af medlemmer i IDA, hvor et medlem først bliver kontaktet af IDA og forsøgt 
fastholdt som medlem, når det allerede har meldt sig aktivt ud. Mit systemforslag er en ændring af 
forretningsprocessen til en proaktiv tilgang, hvor man skal forsøge at fastholde medlemmerne, inden 
de beslutter sig for at melde sig ud. Systemforslaget baserer sig i høj grad på data mining og OBI, og 
er således et eksempel på, hvordan værdiskabelse i IDA kan foregå i fremtiden, når fundamentet, 
den klassiske BI, er implementeret. 
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Kapitel 6: Perspektivering 

6.1 Teoriapparatet 
I afhandlingen har jeg gennemgået en lang række teoretikeres bidrag til BI-teorien. Betragter man 
hvert enkelt bidrag, oplever man ofte en god dokumentation og endnu oftere en god argumentation 
i forhold til, hvorfor netop dét specifikke bidrag er en nødvendig værdiskabelse i en BI-løsning. 
Betragter man derimod alle bidrag samlet, bliver forvirringen total. Det er ikke fordi, bidragene 
modsiger hinanden – for det gør de kun på detaljeniveau – men det er derimod, fordi der er så 
mange forskellige retninger, teoretikerne går i. Dette er netop årsagen til, at begrebet Business 
Intelligence bliver udvandet. 

Cementeringen af BI og dens udvikling, samt udledning af de 20 kritiske succesfaktorer, er efter 
min viden unik for BI-teorien. Jeg mener, at disse kan bruges til at undersøge andre organisationer, 
der ønsker at implementere BI, eller vil vurdere deres eksisterende BI-løsning. Jeg mener også, at 
mit teoriapparat kan bruges til at afhjælpe de misforståelser, der må opstå i en organisation i 
kølvandet på BI som udvandet teori. Teoriapparatet vil derfor også kunne benyttes som en BI-
ansvarligs argumentation overfor organisationens ledelse og medarbejdere for at kunne fremvise den 
værdi, BI i virkeligheden kan medbringe organisationen, og de udviklingspotentialer, der er. På 
baggrund af mit teoriapparat står det klart, at BI ikke blot er ”noget med rapportering” som citeret i 
afhandlingens indledning, og selvom det udadtil kan ligne endnu et buzzword, understøtter mit 
teoriapparat, at BI er et værdiskabende og konkret værktøj. 

6.2 Empiriindsamlingen 
I afhandlingens empiriindsamling videreførte jeg de 20 kritiske succesfaktorer fra teoriapparatet. 
Disse blev undersøgt og forsøgt verificeret i forhold til IDAs virkelighed, hvilket lod sig gøre for en 
række af de kritiske succesfaktorer. Dem, jeg afviste som relevante, havde IDA enten allerede styr 
på, eller også var organisationen for lille til at kunne rumme dem, som det eksempelvis var tilfældet 
med en separat afdeling til håndtering af BI. Resultatet af analysen var en bruttoliste på 13 faktorer 
opstillet i den rækkefølge, de skal håndteres i, i IDAs fremtidige BI-implementering.  

Havde organisationen været en anden end IDA, ville analysens resultat naturligvis have været 
anderledes. Eksempelvis ville den kulturændring, implementeringen af BI afstedkommer, 
sandsynligvis ikke være underordnet, men IDA stod i den situation, at ledelsesmodellens indførelse 
allerede havde banet vejen. Det er derfor ikke muligt at generalisere på selve empiriindsamlingen, da 
den er unik for IDA. Selve implementeringsrækkefølgen for de kritiske succesfaktorer og 
hovedemnerne kan derimod generaliseres og benyttes i andre virksomheder, sådan at deres 
fremtidige BI-løsning også bliver fremtidssikret, og man sikrer en gnidningsfri implementering i 
organisationen. Det er en stor omkostning at droppe en hel BI-løsning for at implementere den 
forfra, hvorfor det er yderst relevant at holde afhandlingens kritiske succesfaktorer for øje. 

I forhold til systemforslag 2 i analysen er det min vurdering, at en værdiskabelse af denne type er 
unik i forhold til, hvordan organisationer håndterer udmeldinger fra medlemmer, og jeg mener, at 
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den kan skaleres til andre organisationer, hvor medlemmer eller kunder bliver tættere knyttet, 
såfremt de har større engagement i organisationen. Set i relation til, at IDA er en mindre 
virksomhed, vil en større medlemsbaseret virksomhed kunne skabe endnu større værdi ved en 
proaktiv fastholdelse af deres medlemmer. For en medlemsbaseret virksomhed, der agerer i et 
marked med hård konkurrence, vil BI-løsningen kunne være forskellen på overlevelse og konkurs 
(Pirttimäki et al., 2006), som beskrevet i afhandlingens indledning. Det er derfor min vurdering, at 
en BI-implementering ville kunne betale sig alene for at opnå denne værdi, for en virksomhed der er 
afhængig af deres medlemmer. 

6.3 Fremtiden for BI 
Mens udformningen af denne afhandling har stået på, er der dukket en række nye teorier op for BI. 
Teorierne lægger sig i forlængelse af den lange række af teorier, der har bidraget med værdi til 
og/eller en udvanding af BI-begrebet. IDA har en intention om at implementere data warehouse 
som en service i en SOA-arkitektur, og den nyeste teori tager skridtet videre, og placerer BI i skyen. 
Idéen er at lade BI agere som selvstændig service, eksternt placeret, men med behandling af 
organisationens data. Fordelen ved det er, at man kan lægge den teknologiske del af BI ud til en 
leverandør, der alene sikrer, at softwaren er opdateret og at man har implementeret de nyeste tiltag. 
BI som en del af skyen er derfor et område, som jeg bestemt vurderer, har en potentiale til at skabe 
værdi i fremtiden. 

En anden af de teoretiske udviklinger er Agile BI (Evelsons, 2010), hvor BI bliver sat i stand til at 
reagere hurtigere på forretningens krav. Som det kan udledes af teoriapparatet, kræves der meget 
udviklingsarbejde med ETL og data warehouse i den klassiske BI, før der findes en egentlig 
værdiskabelse, og dette forsøger Evelson at gøre op med. Evelson fik stor opmærksomhed omkring 
sin påståede agile tilgang til BI, og danske it-medier bragte i foråret præsentationer af denne nye og 
moderne tilgang til BI. Går man i dybden med den udformede teori, ses det, at den kræver endnu 
ufærdig teknologi – og at løsningen ikke kan erstatte den eksisterende BI-platform. Jeg må derfor 
konkludere, at løsningen her og nu virker uholdbar, da man alene prøver at gøre op med den 
langsomme værdiskabelse.  

Skridtet videre er Pervasive BI, hvor intentionerne er at placere BI-informationer alle steder i 
medarbejdernes hverdag, ikke kun begrænset til it-systemer. Men teoriudviklingen fortsætter – og 
en lang række af teorierne har potentiale til værdiskabende, de resterende får desværre udvandet BI-
teorien endnu mere. Jeg håber derfor, at denne afhandling kan være et skridt på vejen til 
fastholdelse af fokus på områder, hvor BI reelt kan skabe værdi. 
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Påklistret sidste side af nærværende afhandling findes en 8cm cd-rom beregnet til cd-rom-skuffer. 
Cd’en indeholder afhandlingens bilag, samt dokumentation for de interviews der er afholdt. 
Derudover findes en digital version af afhandlingen, samt materiale brugt i afhandlingen som 
dokumenteret i tabellen. 

Produkt Placering Beskrivelse 
Interview-
dokumentation 

\Interviews (lyd-filer) Lyddokumentation fra de 8 semi-strukturerede 
interviews, totalt 6 timer og 15 minutter 
materiale. 

Interview-
dokumentation 

\Mødenotater Transskribering af væsentligste udtalelser i de 
vigtigste interviews, samt dokumentation i 
noteform af de to telefoninterviews – 92.000 
tegn, 40 sider. 

Interview-guides \Interviewguides Indeholder den praktiske strukturering af 
samtlige 10 interviews i spørgsmålform udformet 
på baggrund af Andersen (2003). 

Introduktion til nye 
medarbejdere 

Introduktion til nye 
medarbejdere i 
IDA.pdf 

Præsentation af IDA til nye medarbejdere. 

Forretnings-
proceskatalog 

Oversigt over 
forretnings-
processer.pdf 

Oversigt over samtlige forretningsprocesser 
dokumenteret i IDA. 

Afhandlingen Afhandlingen.pdf Nærværende afhandling i PDF-format. 
Tabel 30: Bilagsoversigt 
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