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Sammanfattning 
 

Dagens konkurrensutsatta marknad ställer stora krav på organisationer och deras 
användning av hjälpmedel för att överleva och skapa konkurrensfördelar. Business 
intelligence är en samlingsteknik som för varje dag får allt större uppmärksamhet och 
som för många organisationer blivit ett måste för överleva. Tyvärr är implementationen 
av BI-tekniker problematisk och över 50 % av alla BI-initiativ misslyckas. Därför har en 
del studier forskat kring de kritiska framgångsfaktorerna för implementation av BI, som 
anses som en nyckel för att lyckas med implementationen. 

I den stora majoriteten av studierna utgår de kritiska framgångsfaktorerna dock från stora 
företag. De har andra förutsättningar än små och medelstora företag (SMF) som 99.9% 
av alla företag i Sverige består av. Studien har därför skapat en ram med kritiska faktorer 
speciellt uttagna för SMF med frågeställningen: Vilka är de kritiska 
framgångsfaktorerna för implementation av ett business intelligence system i SMF? 

Ramen skapades med litteraturstudie i kombination med expertintervjuer. Studiens ram 
visar att faktorerna inte skiljer sig nämnvärt efter företagsstorleken, utan efter projektets 
storlek. 

Nyckelord: Business intelligence, Kritiska framgångsfaktorer, Implementation, Små 
och medelstora företag 



Abstract 
 

Today’s competitive market places great demands on organisations and their use of 
means to survive and gain competitive advantages. Business intelligence (BI) is an 
umbrella term of technologies that has become necessary for many organisations to 
survive the competitive market, and it gets more attention for every passing day. 
Unfortunately, the implementation of BI technologies is problematic and statistics show 
that more than 50% of all BI-initiatives fail. Therefore, some studies have identified 
critical success factors (CSFs), crucial for the implementation of BI, which is considered 
as a key for the success of a BI-project.  

However, the majority of the CSFs are based on large, international enterprises. Which 
differ from small and medium-sized enterprises (SMEs) which 99.9% of all Swedish 
companies consist of. Thus are the identification of relevant CSFs for SMEs crucial. The 
study has therefore with the research question: Which are the CSFs for implementation 
of BI-systems in SMEs created a framework with CSFs specially designed for SMEs, 
based on a literature review combined with expert interviews.  

The analysis and result of the study shows that the CSFs do not differ in terms of the 
organisation size, rather it differs depending on the size of the project. However, the 
study has also identified previously unidentified critical success factors crucial for the 
implementation of BI-systems. 

Keywords: Business intelligence, Critical Success factors, Implementation, Small and 
medium-sized enterprises 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
Denna studie är ett examensarbete skrivet på Högskolan i Skövde och ger en 
kandidatexamen i informationssystemsutveckling motsvarade 180 hp. Arbetet hade inte 
varit möjligt utan de respondenter som deltagit och utan ett antal övriga nyckelpersoner 
som på olika sätt stöttat mig under arbetet. Jag vill först och främst rikta ett tack till 
examinatorn Mikael Berndtsson och min handledare Christian Lennerholt. Jag vill också 
tacka Emma Pavlov, Martin Lewin och Maria Börman – utan ert engagemang hade detta 
arbete inte blivit till.  
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1 Introduktion 
I dagens samhälle står organisationer inför stora utmaningar på en kontinuerligt växande och 
konkurrensutsatt marknad. Information som tolkats och analyserats ur data har visat sig vara 
en av de viktigaste källorna både för att uppnå konkurrensfördelar och för att försäkra 
organisationens framtida utveckling (Foley & Guillemette, 2010). Det har därför blivit svårt 
för organisationer att ignorera behovet av bättre informationshantering, vilket som har lett till 
att intresset för Business intelligence (BI) lösningar har ökat de senaste åren. Intresset grundar 
sig framför allt i hur organisationerna kan dra nytta av möjligheterna med BI att förse dem med 
information som hjälper dem att befästa och förbättra sin position på marknaden. (Glancy & 
Yadav, 2011; Obeidat, et al., 2015; Ravasan & Savoji, 2014; Wixom & Watson, 2010). Med 
insikten i värdet av BI-lösningar har organisationer prioriterat implementationen av BI-
lösningar högst i budgetarbete och planering (Gartner, 2009 se Davenport, 2010; Gartner, 
2013b se Yeoh & Popovic, 2016).  

BI-implementationer är inga lätta processer, de är både komplicerade och resurskrävande 
(Yeoh & Popovic, 2016; Yeoh & Koronios, 2010), vilket reflekteras i statistik från flertalet 
studier som tyder på att majoriteten av alla BI-projekt misslyckas eller läggs ned (t ex Hawking 
& Sellitto, 2010; Moss & Atre, 2003; Olszak & Ziemba, 2012; Ocampo & MCSD, 2007 
Gartner, 2002 se Ravasan & Savoji, 2014). Större delen av de anledningar som nämns kan 
enligt Olszak och Ziemba (2012) kopplas till dålig eller ingen förståelse för BI och dess 
förknippade uppgifter, områden och förfaranden som behöver tas hänsyn till och utföras med 
framgång för att lyckas med BI-implementationen. 

För att undvika misslyckade BI-implementationer har flertalet studier (t ex Ravasan & Savoji, 
2014; Yeoh & Koronios, 2010; Yeoh & Popovic, 2016; Hawking & Sellitto, 2010; Yeoh, et 
al., 2008; Olszak & Ziemba, 2012), tagit fram, undersökt, vidareutvecklat och förtydligat de 
faktorer som påverkar om en BI-implementation lyckas eller inte. Faktorerna benämns som 
”Critical success factors” (CFSs) och kan enligt Olszak och Ziemba (2012) inom kontexten 
för BI uppfattas som en uppsättning av kritiska uppgifter och förfaranden vars utförarande bör 
ske med stor skicklighet för att säkerställa BI systemets lyckade implementation. 

Idén med de kritiska framgångsfaktorerna för BI-implementation är att en organisation genom 
att ta hänsyn till och genom att förstå och uppfylla faktorerna framgångsrikt skall kunna 
implementera ett BI-system. Men i praktiken är det svårt för alla organisationer att dra nytta av 
faktorerna då det krävs att man också tar hänsyn till kontextuella faktorer som kräver en djupare 
förståelse (Yeoh & Popovic, 2016; Yeoh & Koronios 2010). Enligt Olszak och Ziemba (2012) 
är de kontextuella faktorerna särskilt stora och svåra att förstå för små eller medelstora företag 
(SMF) som försöker anpassa de kritiska framgångsfaktorerna för BI-implementation till sin 
verksamhet, då det finns lite kunskap mellan de akademiskt framtagna faktorerna och hur de 
förhåller sig till SMF. 
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De flesta studier inom området kritiska framgångsfaktorer för BI-implementation har utförts 
på stora internationella företag och undersökt deras framgång. Forskningen har hittills tenderat 
att koncentrera sig på utvecklingen av de kritiska framgångsfaktorerna för BI-implementation 
i dessa stora internationella företag och utökandet av förståelsen för dem, snarare än att utreda 
hur faktorerna förhåller sig och fungerar under andra omständigheter. Det saknas jämförande 
studier som jämför skillnaderna mellan de kritiska framgångsfaktorerna för BI-implementation 
mellan SMF och stora internationella företag. Detta trots att det finns en del studier inom ämnet 
som påpekar att förhållandet mellan de framtagna kritiska framgångsfaktorerna för BI-
implementationer och företagens storlek bör utredas i framtida forskning. På så vis saknas en 
forskningsförankrad akademisk grund SMF kan använda sig av för att framgångsrikt 
implementera ett BI-system. Detta är problematiskt då SMF har samma behov av BI som stora 
internationella företag, men har begränsade resurser och med detta tar stora risker med en BI-
implementation. För att bidra med kunskap till detta område har följande frågeställning 
motiverats i studien:  

Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för implementation av ett business 
intelligence system i små och medelstora företag? 

Frågeställningen kommer att undersökas genom att kartlägga de befintliga faktorerna med en 
systematisk litteraturstudie för att skapa en ram med de essentiella faktorerna. För att sedan 
intervjua chefer, IT/BI-konsulter och IT-experter som varit alternativt är inblandade i 
implementationen av ett BI-system inom SMF för att validera ramen gentemot respondenternas 
verklighet.  

 

Denna studie har strukturerats som följande:  

Kapitel 2 presenterar studiens grundläggande teoretiska ramverk, detta definierar och 
preciserar SMF, BI, BI-System, målnivåer, problem, limitationer, barriärer och styrande 
faktorer inom BI och SMF samt kritiska framgångsfaktorer. Kapitel 3 ger en fördjupad bild av 
problemområdet och motiverar problempreciseringen. Kapitel 4 förklarar det tänkta 
tillvägagångsättet (metoden). Kapitel 5 redovisar genomförandet. Kapitel 6 redovisar 
tillvägagången och resultatet av en kartläggning av de kritiska framgångsfaktorerna.  Kapitel 
7 validerar kartläggningen med intervjuers empiri. Kapitel 8 tillsammans med kapitel 9 
redovisar svaret på frågeställningen och drar en slutsats samt ger förslag på framtida forskning. 
Kapitel 10 diskuterar studien och dess genomförande. 
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2 Bakgrund 
Flertalet studier hävdar att små företag och medelstora företag (SMF) är den viktigaste 
kategorin av företag i världen. Definitionen för vad som klassificeras som små och medelstora 
företag (SMF) skiljer sig i olika världsdelar, men något som är gemensamt för alla är att en stor 
majoritet av alla företag tillhör kategorin SMF (t ex Collis, 2010; Evans, et al., 2005; 
Gooderham, et al., 2004; Hope, et al., 2011). I Europa finns det cirka 23 miljoner små och 
medelstora företag som i sin tur utgör 99 % av alla företag i Europa. Tillsammans 
tillhandahåller de mer än 100 miljoner jobb (Collis, 2010). Det är därför inte förvånande att 
SMF refereras som ”ryggraden av Europas ekonomi” i flertalet studier (t ex Collis, 2010; 
Evans, et al., 2005; Olzak & Ziemba, 2012). 

Inom Europa klassas organisationer med mindre än 250 anställda och en total omsättning som 
är mindre än 50 miljoner euro som små och medelstora företag (SMF) (European Commission, 
2016). Inom SMF finns det sedan enligt den Europeiska Unionen tre kategorier företag som 
definieras i tabell 1. 

          Tabell 1 Faktorer som definierar vilken SMF kategori ett företag är i (European Commission, 2016) 

Företagskategori Antal anställda Omsättning Eller Total Balansräkning 

Medelstora < 250 ≤ € 50 m   ≤ € 43 m 

Små < 50 ≤ € 10 m   ≤ € 10 m 

Mikro < 10 ≤ € 2 m   ≤ € 2 m 

 

I Sverige kategoriseras 99,9% av alla företag som små och medelstora företag, av dem är cirka 
5200 medelstora, 33 000 små, 246 132 mikro och 803 330 enmansföretag (SCB, 2015), varav 
98 % använder sig av IT (SCB, 2015b). 

2.1 Små och medelstora företags behov av business intelligence 
Dagens företagsmiljö och den konkurrensutsatta marknaden innebär samma utmaningar för 
såväl stora som små och medelstora företag. I synnerhet innebär utmaningarna att företag 
behöver hantera ökande datamängder, genomföra snabbare och bättre beslutsfattande samt 
skapa ett bättre informationsflöde inom organisationen. Detta har lett till att det inom allt fler 
SMF har väckts ett intresse för och ett behov av BI-lösningar (Lock, 2013; Olzak & Ziemba, 
2012; Muryjas, et al., 2014). De tre främsta behoven som SMF tillfredsställer med hjälp av BI 
är: förmågan att skapa klara och djupa kunskaper inom affärsprocesser, att reducera tiden som 
används för analyser och att upptäcka nya affärmöjligheter (Lock 2013; Muryjas, et al., 2014).   

 

 



 
4 

 Business intelligence 
Under många år har BI främst varit ämnat för stora företag, på grund av att BI-projekt varit 
mycket kostsamma och krävt stora mängder organisationsdata och stor kompetens hos 
personalen för att kunna analysera dessa data (Muryjas, et al., 2014), men under senare år har 
BI-lösningarna blivit modulära, mer lättskötta, billigare och är därför ”inom räckhåll” för SMF 
(Canes, 2009; Olzak & Ziemba, 2012). Tiden har också förändrat den roll BI-system har haft i 
organisationer. Från att vara enklare statiska analysapplikationer, har BI-system utvecklats till 
komplexa system som i många organisationers fall är en livsnödvändighet för att uppnå 
affärsmålen (Muryjas, et al., 2014; Negash & Gray, 2008; Olzak & Ziemba, 2012 ). 

I flertalet studier anses BI som till exempel en tillväxt, en evolution och en naturlig följd ur 
andra system, applikationer och tekniker som utvecklats sedan slutet av 60 talet med mål att 
förbättra beslutsfattande inom organisationer (t ex Foley & Guillemette, 2010; Negash, 2004; 
Power, 2007; Turban, et al., 2011; Wixom & Watson, 2010). En översikt av BI och dess 
egenskaper samt användning av/relation till andra teknologier ges i Figur 1. I ordlistan finns 
alla begreppen definierade samt läsförslag som ger en fördjupad kunskap till ett visst begrepp 
och dess relation till BI. 
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Figur 1 BI:s evolution tolkad av (Turban, et al., 2011 s. 9; Negash, 2004 s.179; Foley & Guilmette, 2010 s. 5) 
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 Definition av BI 
Inom forskningen har ett flertal definitioner av begreppet business intelligence (BI) 
föreslagits, dels för att BI-teknikerna har utvecklats med tiden men också för att det inte finns 
någon allmänt vedertagen definition av BI (Foley & Guillemette; Wixom & Watson 2010). För 
att stämma väl överens med de definitioner som de moderna studierna inom ämnet kritiska 
framgångsfaktorer för BI-implementationer använder (t ex Ravasan & Savoji, 2014; Yeoh & 
Koronios, 2010; Yeoh & Popovic, 2016; Hawking & Sellitto, 2010; Yeoh, et al., 2008; Olszak 
& Ziemba, 2012) och för att på så sätt undvika missförstånd gällande studien och dess resultat, 
kommer två definitioner att användas i studiens kontext. Dels en bred BI-definition av Wixom 
och Watson (2010). De definierar BI som en samlingsterm för de tekniker, applikationer och 
processer som används för att samla, lagra, komma åt och analysera data för att hjälpa 
användare att fatta bättre beslut. Och dels används också en mer specifik definition framtagen 
i en studie som definierat terminologin med stor hänsyn till den relaterade forskningen av Foley 
& Guillemette (2010): 

”Business	 intelligence	 is	 a	 combination	 of	 processes,	 policies,	 culture,	 and	
technologies	for	gathering,	manipulating,	storing,	and	analyzing	data	collected	from	
internal	 and	 external	 sources,	 in	 order	 to	 communicate	 information,	 create	
knowledge,	 and	 inform	 decision	 making.	 BI	 helps	 report	 business	 performance,	
uncover	new	business	opportunities,	and	make	better	business	decisions	 regarding	
competitors,	 suppliers,	 customers,	 financial	 issues,	 strategic	 issues,	 products	 and	
services”	-	(Foley	&	Guillemette,	2010,	s.	4).	

Gemensamt för de två BI-definitioner som används i studien är att de inte bara definierar BI-
applikationer (t ex visuella verktyg), utan också inkluderar aspekten BI-teknologier som står 
för insamlingen och lagringen av data samt och möjliggör analysen av dessa data för BI-
applikationer (Foley & Guillemette; Wixom & Watson 2010). 

 Viktiga teknologier som möjliggör funktionen för BI-system 
De teknologier som möjliggör insamling, lagring och analys av data från flera olika källor är 
ofta förknippade med data warehouse (DW) miljön (Vaisman & Zimányi, 2014), därför anses 
DW-miljön vara nyckelkomponenten i ett BI-system i ett flertal studier (t ex Olszak & Ziemba, 
2012; Moss & Atre, 2003; Yeoh & Koronios, 2010; Wixom & Watson, 2010). Teknologierna 
förknippade med DW-miljön är i huvudsak: online analytical processing (OLAP), extraction, 
transformation, loading (ETL) och data marts (DM) som i sin tur möjliggör funktionen för 
centrala BI-applikationer som till exempel dashboards, scorecards och data mining att fungera 
(Foley & Guillemette; Glancy & Yadav, 2011; Negash, 2004; Olszak & Ziemba, 2012; Yogev, 
et al., 2013; Yeoh & Koronios, 2010; Vaisman & Zimányi, 2014; Wixom & Watson, 2010). 

Förutom de nödvändiga teknologierna och applikationerna i ett BI-system, finns det tre viktiga 
teknologiskt kopplade områden: metadata, datakvalitet och förvaltning, som handlar mer om 
de sammankopplade individerna och processerna än om teknikerna i sig. Exempelvis är det 
viktigt att ha metadata som stödjer de anställda som använder inkommande data men också de 
användare som använder utgående data. Det är viktigt att ha hög datakvalitet så att 
beslutsfattare vågar lita på och använda data och att ha en förvaltning som inkluderar de 
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individer, den ledning och de processer som ser till att BI-systemet möter organisationens mål 
(Wixom & Watson, 2010). 

 Variation och val av BI-system 
Ett BI-system kan se ut på många olika sätt, generellt sett är det oftast stora och medelstora 
företag som använder sig av fullskaliga DW-lösningar, små företag tenderar till att endast 
använda sig av enstaka BI-applikationer, men något som är lika viktigt oavsett lösning är 
behovet av en hög kvalitet på det data BI-applikationerna skall använda (Lock 2013; Muryjas, 
et al., 2014).   

Hur väljer ett företag då vilken BI-lösning som passar? Enligt Wixom och Watson (2010) står 
den BI-lösning en organisation har behov av i relation till den omfattning BI-systemet skall ha.  
Omfattningen beror på vilket mål företaget har med BI-implementationen och kan enligt 
Wixom och Watson (2010) delas upp i tre mål som ses i tabell 2, inget av målen i sig är bättre 
än det andra, nyttan beror helt på vad för behov organisationen har.  

        Tabell 2 Tre BI mål-miljöer och exempel på dess karaktäristik tolkad av (Wixom & Watson, 2010 s. 17) 

 En eller ett fåtal 
applikationer BI Infrastruktur Total organisations 

transformation 

Strategisk 
Vision: 

Skapa en resurs till en 
specifik avdelning 

Skapa en resurs till hela 
organisationen. 

Fundamentalt förändra hur 
verksamheten sköts 

Fokuserar på: Applikationer till en 
specifik avdelning 

Infrastruktur för hela 
organisationen 

Stödja och skapa en ny 
strategisk affärsmodell 

Resurser & 
engagemang Låg till medium Hög Mycket hög 

Omfattning: Den specifika avdelningen Hela organisationen Hela organisationen 

Påverkan på 
anställda och 

processer: 

Limiterat till de som 
använder applikationerna 

Gör jobb och processer 
med analytiska vilket 
som resulterar i fakta 

baserat beslutstagande. 

Fundamentalt förändrar 
anställdas jobb, 

arbetsprocesser och 
organisationskulturen 

Fördelar: Vinster för den berörda 
avdelningen 

En infrastruktur som kan 
ge höga vinster 

Möjliggör helt nya 
strategiska arbetsmodeller 
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2.2 Problem i utvecklandet av BI-system 
Enligt flertalet studier är många av problemen, utmaningarna och svårigheterna med 
utvecklingen av BI-system förknippade med DW-miljön och dess komplexitet (t ex Moss & 
Atre, 2003; Yeoh & Koronios, 2010; Wixom & Watson, 2010). Detta eftersom det i en DW-
miljö som skall stödja BI-applikationer i många fall måste skapas och hanteras komplexa 
datastrukturer för att tillhandahålla en integrerad vy av organisationens data. Då kan 
användarna hämta information från alla delar av organisationen för att skapa ett relevant, 
dynamiskt beslutstöd (Yeoh & Koronios, 2010).  

Undersökningar utförda i en studie av Hsiao (2012) på 100 organisationer med BI-system pekar 
på att organisationer själva upplever att de fyra främsta problemen är icke-teknologiska, på 
femte plats kommer ett DW-relaterat problem. De fyra främst upplevda problemen illustreras 
i tabell 3. 

   Tabell 3 De fyra främsta problemen organisationer upplever i med BI-projekt (Hsiao, 2012, s. 8805) 

Problem Antal företag  Procent 

Svårt att specificera användarkraven 46 49,5% 

Svårt att bygga lämpliga analytiska modeller 39 41,9% 

Brist på utvecklare 20 21,5% 

Svårt att integrera med befintliga system 20 21,5% 

 

 Barriärer relaterade till BI 
Barriärer kan ses som hinder som försvårar förståelsen, användningen och implementationen 
av BI-system inom organisationer. Williams (2011) förklarar varför det är dumt av 
organisationer att ignorera barriärerna relaterade till BI: 

	”Even	the	most	experienced	pilots	wouldn’t	ignore	their	plane’s	sophisticated	
instrumentation	and	fly	into	a	vicious	storm	on	gut	instinct,	thinking	they	could	

outmaneuver	the	worst	of	it	and	land	safely.	So	why	should	running	a	company	in	
a	rocky	economy	be	any	different”	-	(Williams,	2011,	s.	27).	

Enligt Williams (2011) finns det fem stora barriärer mellan organisationer och BI-system: 

1. BI:s förvirrande terminologi som försvårar förståelsen för BI och dess fördelar inom 
organisationer. 

2. BI:s odefinierade uppdrag och betydelse inom organisationer som hindrar dem från att 
utnyttja den fulla potentialen av BI. 

3. Organisationers vagt definierade affärsmål och kritiska affärsprocesser som i sin tur 
hindrar BI från att uppnå sin fulla potential.  

4. Det knappa stödet från ledningen som hindrar organisationer från att använda BI, och 
är många gånger orsaken till barriärerna 1-3. 
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5. Att ”inte alla är på samma sida” inom organisationen, vilket som hindrar att ett BI 
projekt från att lyckas. 

Kortfattat: anställda behöver utbildas och informeras så att förståelsen för BI ökas, ledningen 
måste vara engagerad, affärsmålen definieras, affärsstrategin, målen, processerna och systemen 
samt IT-strategin och IT-operationerna skall gå i linje med varandra och målet med BI måste 
definieras för att barriärerna skall övervinnas. (Williams, 2011). 

 Begränsningar och barriärer inom SMF 
SMF har större begränsningar i sina resurser jämfört med stora företag, på grund av detta har 
de ofta inte möjligheter att utföra de resurskrävande men nödvändiga undersökningar som 
krävs för att ta sig an nya produkter och teknologier i samma grad som stora företag. I stället 
förlitar många SMF sig på externa lösningar (Olszak & Ziemba, 2012).  

Flertalet studier hävdar att begränsningarna inom SMFs kan hänföras till en problematisk 
implementering av IT (Arendt, 2008; Enzenhofer & Chroust, 2001; Estrin, Foreman, & Garcia, 
2003; Olszak & Ziemba, 2010b, 2011a, 2011b; Roztocki & Weistroffer, 2008, Thong & Yap 
1997; Wielicki & Arendt, 2010 se Olszak & Ziemba, 2012). Vidare skriver Olszak och Ziemba 
(2012) att de begränsade resurserna också gör SMF extra sårbara för misslyckade kostsamma 
projekt.  

Begränsningarna inom SMF kan hänföras till de interna barriärer som direkt påverkar 
antagandet och implementeringen av IT system. Enligt Enzenhofer och Chroust, (2001) är 
vanliga barriärer: ostrukturerade rutiner när det gäller analysen av företagets behov, vilken 
kunskap som krävs för implementationer och hur de ska gå till, svårigheter att identifiera 
lämpliga system, svårigheter att förstå systemen och lång betänketid för att fatta beslut.  

Det kan dock inte antas att begränsningarna och barriärerna är de samma inom alla företag som 
tillhör kategorin SMF. Faktorer som organisationskultur, företagets mognadsnivå med mera 
påverkar också (Muryjas, et al., 2014). Detta stämmer väl överens med vad Estrin, et al., (2003) 
hävdar: att 80% av barriärerna är icke teknisknologiska. Exempelvis visar deras studie att 
ledningen många gånger enbart ser kostnaden för ett IT-system istället för dess taktiska 
fördelar, något som kanske inte skulle ske lika frekvent i mogna företag.   

 Barriärer och faktorer som styr BI-implementationen inom SMF 
Det finns en del forskning som har undersökt barriärerna inom SMF vid implementation av BI-
system. Dessa barriärer är bra att förstå för att kunna sätta de kritiska framgångsfaktorerna i ett 
bredare perspektiv. Enligt Muryjas, et al., (2014) är exempel på generella BI-barriärer inom 
SMF vanligen: ledningen och eller chefers negativa attityd till BI, dålig kunskap om fördelarna 
med BI, höga kostnader, dåligt eller fel definierade affärsmål, att BI anses som en verktyg 
istället för en källa till konkurrenskraftiga fördelar och att somliga SMF har ett starkt fokus på 
att automatisera affärsprocesserna och transaktionerna (data-in istället för data-ut). 

Olszak och Ziemba (2012) har undersökt tjugo små och medelstora företag som antingen har 
implementerat, eller implementerar BI-system och har sammanställt gemensama barriärer och 
faktorer som styr implementationen i BI-system hos företagen. De barriärer och faktorer som 
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var genemsamma för över 50% av företagen illustreras i figur 2 och 3 där mätskalan är antalet 
företag av tjugo. 

Figur 2 visar de barriärer som mer än hälften av de undersökta företagen hade gemensamt  
under implementationen av ett BI-system. 

            Figur 2 tio främsta barriärerna vid implementation av BI System (Olzak & Ziemba, 2012 s. 143) 

Figur 2 avslöjar att den främsta barriären vid implementation av ett BI-system i SMF på de 
undersökta företagen är vagt definierade affärsmål, vidare upplever företagen dåligt stöd från 
ledningen och avsaknad av kunskap inom BI, sammanfattningsvis är det tio faktorer som mer 
än 50 % av företagen hade gemensamt. I hög grad stämmer resultatet i figur 2 överens med 
forskningen av Enzenhofer och Chroust, (2001) samt Estrin, et al. (2003). 

Figur 3 visar de faktorerer som styr implementationen av BI-system som mer än hälften av de 
undersökta företagen hade gemensamt under implementationen av ett BI-system. 

Figur 3 fem främsta faktorerna som styr implementation av BI System (Olzak & Ziemba, 2012 s. 142) 

Till skillnad från barriärerna finns det inte lika många avgörande faktorer som styr BI-
implementationen, men de som finns har mellan 70-90% av företagen gemensamt. Att denna 
undersökning visar att kostnaden för BI och dess implementation är den främsta begränsningen 

14

15

17

17

18

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

5.Förändligheten och utvecklingen av BI-…

4. Väldefinierade affärsmål

3. Integrationen av BI med verksamheten

2. Lämpligheten av BI för användarnas behov

1. Kostnaden för BI och dess implementation

11

12

13

13

14

15

15

16

17

18

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

10. Motståndet från "mänskliga faktorn"

9. Brist på användarutbildning och support

8. Komplicerat BI-projekt

7. Brist på data för BI-systemet

6. Ineffektiv projektledning

5. Överskridning av budgeten

4. Vaga mål för BI-systemet

3. Brist på kunskap om BI

2. Brist på stöd från ledningen

1. Vagt definierade affärsmål



 
10 

för implementationen av ett BI system bekräftar också vad många andra studier pekat på, att 
den största begränsningen inom SMF är kopplat till begränsade resurser (t ex Arendt, 2008; 
Enzenhofer & Chroust, 2001; Estrin, Foreman, & Garcia, 2003; Olszak & Ziemba, 2010b, 
2011a, 2011b; Roztocki & Weistroffer, 2008, Thong & Yap 1997; Wielicki & Arendt, 2010 se 
Olszak & Ziemba, 2012). 

2.3 Behovet av kritiska framgångsfaktorer inom SMF 
Flertalet studier vittnar om att små och medelstora företag (SMF) är i stort behov av anpassade 
kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av BI-system. Detta grundar sig i att SMF är 
så pass viktiga för ländernas utveckling och ekonomi och de har också ett stort påvisat behov 
av BI. Samtidigt finns det många begränsningar och barriärer som gör implementationen 
riskfylld för SMF. Kritiska framgångsfaktorer för implementeringen av BI behöver därför 
identifieras för att säkerställa en lyckad BI-implementation (t ex Canes 2009; Muryjas, et al., 
2014; Olzak & Ziemba, 2012). Till exempel så skriver Olzak och Ziemba (2012) att 
komplexiteten och mångsidigheten hos moderna BI-system innebär att om organisationer skall 
nå framgång med dess implementation krävs det en stabil metodisk grund och beprövade 
vetenskapliga teorier och att teorin om kritiska framgångsfaktorer ger god grund för att ange 
vilka kriterier som bör följas i implementationen, något som Yeoh och Koronios, (2010) samt 
Yeoh och Popovic, (2016) intygar i sina studier. 

 Kritiska framgångsfaktorer 
Vissa områden måste prestera på tillfredställande nivåer för att system och organisationer i 
konkurrensutsatta skall vara framgångsrika. Dessa områden blir därför viktiga ingredienser för 
ett framgångsrikt system och kallas därmed ”kritiska framgångsfaktorer”. Viktigast är att dessa 
faktorer inte är mätbara och de bör inte sammanblandas med KPI (se 2.3.3) (Vodapalli, 2009). 

Enligt Rockart (1979) är de kritiska framgångsfaktorerna de: ”minsta antalet områden inom 
en verksamhet som vid bra resultat försäkrar framgångsrik konkurrensförmåga för den 
avdelningen eller organisationen”. Definitionen myntades med grund i tidigare forskning 
inom ”framgångsfaktorer” (Hawking och Sellitto 2010; Olzak och Ziemba 2012). Anledningen 
till att faktorerna benämns som kritiska, är just att de är ”det minsta antalet områden”, d.v.s. 
skulle resultatet inom ett visst område vara dåligt kommer helheten att påverkas negativt, vilket 
som i många fall innebär misslyckande (Hawking & Sellitto, 2010).  

Med åren har de kritiska framgångsfaktorerna utvecklas, Turban, et al. (2001) argumenterar 
för att de skiljer sig inom branscher och organisationer inom en särskild bransch vilket som 
bekräftas av flera studier (t ex Ravasan & Savoji, 2014; Yeoh & Koronios, 2010; Yeoh & 
Popovic, 2016; Yeoh, et al., 2008; Olszak & Ziemba, 2012). 

Inom informationsteknologi (IT) är beaktandet av de kritiska framgångsfaktorerna viktig för 
att anpassa implementationen av nya system till verksamhetsmålet. De utgör därför faktorer 
som bestämmer om verksamhetsmålen uppnås (Olszak & Ziemba, 2012). Däremot går det inte, 
som många BI-initiativs resultat påpekat, att använda framgångsfaktorer från andra IT-
implementationer inom BI, utan att tänka på viktiga kontextuella problem som uppstår när 
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konventionella kritiska framgångsfaktorer som inte är anpassade för BI tas med i riktlinjerna 
för BI-implementationen. Detta eftersom implementationen av BI-system är 
infrastrukturprojekt med unika förutsättningar, mål och utmaningar (Yeoh & Popovic, 2016).  

 Kritiska framgångsfaktorer inom BI 
Olzak och Ziemba (2012) föreslår definitionen för kritiska framgångsfaktorer inom kontexten 
för BI som: en uppsättning av kritiska uppgifter och förfaranden vars utförarande bör ske med 
stor skicklighet, för att säkerställa BI systemets lyckade implementation. Argumentationen är 
att om de kritiska framgångsfaktorerna i ett BI-projekt identifieras och adresseras vidtas också 
åtgärder för att säkerställa förekomsten av vissa egenskaper eller händelser som påverkar 
projektets framgång. Samtidigt minimeras negativa konsekvenser vilket i sin tur kan säkerställa 
projektets framgång. Detta ligger i linje med vad Yeoh och Koronios (2010) samt Yeoh och 
Popovic (2016) hävdar, att de kritiska framgångsfaktorerna är en nyckel för att lyckas med 
implementationen av BI-system. 

Yeoh och Koronios (2010) samt Yeoh och Popovic (2016) argumenterar för att forskningen 
inom de kritiska framgångsfaktorerna för implementation av BI är vag, något som skribenten 
av denna studie delar uppfattningen om, efter sökning av relevant litteratur för området(t ex 
Ravasan & Savoji, 2014; Hawking & Sellitto, 2010; Yeoh, et al., 2008; Olszak & Ziemba, 
2012). Skribenten anser även att det är problematiskt att generalisera vad det gäller de kritiska 
framgångsfaktorerna utifrån publicerade studier eftersom att de flesta studierna inom ämnet 
har gjorts på stora, internationella företag och inte behandlat små och medelstora företag vars 
förutsättningar är unika.   

Vilka de kritiska framgångsfaktorerna för implementation av BI-system i SMF är, måste därför 
undersökas. För att göra detta lämpar sig en kvalitativ metod som kombinerar en litteraturstudie 
med intervjuer av BI-konsulter, IT-konsulter och chefer som har varit inblandade i en eller flera 
implementationer av BI-system inom SMF. 

 Att skilja kritiska framgångsfaktorer från KPIs 
KPI eller ”Key performance indicators” är vanligtvis ett mått på framgång mot att uppnå ett 
mål inom ett projekt, system eller organisation. Detta tillåter ledningen att ta snabba beslut för 
att uppnå organisationsmässiga mål (Rodríguez, et al., 2010). 

KPIs representerar ett specifik värde, eller en karakteristik som mäts för att utvärdera om en 
organisations mål uppnås. De kan användas i samband med kritiska framgångsfaktorer och 
måste ha ett mål som skall uppnås. KPIs kan mätas i procentenheter, enkla skalor, indexering 
med mera. KPIs kan alltså vara en del av kritiska framgångsfaktorer men inte tvärt om, och är 
alltid mätbara tillskillnad från kritiska framgångsfaktorer (Cooper, 2010). 
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3 Problemområde 
Under de senaste åren har små och medelstora företags intresse för och behov av BI ökat 
markant, så pass mycket att det i somliga fall blivit ett måste för organisationens överlevnad 
på marknaden (Canes, 2009; Guarda, et al., 2013; Lock, 2013; Muryjas, et al., 2014; Olszak & 
Ziemba, 2012). 

Att genomföra BI-projekt i SMF är både problematiskt och riskfyllt (Canes, 2009; Guarda, et 
al., 2013; Lock, 2013; Muryjas, et al., 2014; Olszak & Ziemba, 2012). Detta beror på att de 
generella barriärer och begränsningar SMF har, som vanligtvis är förknippade med deras 
begränsade resurser, teknologier och kunskap, försvårar implementationen av 
infrastrukturprojekt som BI-projekt. Detta eftersom de till sin natur är komplexa, 
resurskrävande och riskfyllda (Canes, 2009; Olszak & Ziemba, 2012).  

Den allmänna komplexiteten och risken med BI-projekt och dess implementation avspeglas i 
flertalet tidigare studier som visar att stora investeringar i olika BI-initiativ över längre perioder 
har resulterat i små eller inga fördelar alls för organisationerna som implementerat dem 
(Williams & Williams, 2007). Många organisationer har gjort betydande investeringar i BI 
system som skall hjälpa dem att få bättre informationshantering och för att kunna fatta bättre 
affärsbeslut. De har endast sett en begränsad framgång i att få sina affärsanvändare att använda 
dem (Ocampo & MCSD, 2007). Mer specifik statistik visar att mer än 50 % av alla BI-projekt 
misslyckas, eller har begränsad framgång (Gartner, 2002 se Ravasan & Savoji, 2014). Inne på 
samma spår är Moss och Atre (2003) som vittnar om att 60 % av BI projekten avslutas med 
nedläggning på grund av misslyckande. Detta ligger i linje med en undersökning gjord på 142 
företag som visade att 41 % av respondenterna hade varit med om åtminstone ett misslyckat 
BI projekt och endast 15 % av respondenterna tyckte att deras BI initiativ var en stor framgång 
(Hawking & Sellitto, 2010). 

Flertalet studier vittnar om att förståelsen för och förmågan att ta sig an de kritiska 
framgångsfaktorerna är nyckelfaktorer för att hantera komplexiteten och minimera riskerna 
med BI-implementationer, och på så sätt lyckas med dessa implementationer (t ex Hawking & 
Sellitto, 2010; Olszak & Ziemba, 2012; Yeoh & Popovic, 2016). 

Med dagens behov av BI inom organisationer och riskerna med BI, är de forskningsförankrade 
kritiska framgångsfaktorerna essentiella för organisationer för att undvika misslyckanden. Men 
trots att forskningen talar för att SMF är den viktigaste företagskategorin i världen (Collis, 
2010; Evans, et al., 2005; Gooderham, et al., 2004; Hope, et al., 2011), och att dess behov för 
BI är minst lika stort som för stora företag samt att de har fler barriärer och tar större risker 
med BI-implementationen än stora företag (Canes, 2009; Guarda, et al., 2013; Lock, 2013; 
Muryjas, et al., 2014; Olszak & Ziemba, 2012), utgår majoriteten av den moderna forskningen 
inom kritiska framgångsfaktorer för implementation av BI-system från stora internationella 
företag (t ex Hawking & Sellitto, 2010; Ravasan & Savoji, 2014; Yeoh & Koronios, 2010; 
Yeoh & Popovic, 2016; Yeoh, et al., 2008). 
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Kritiska framgångsfaktorerna för implementation av BI i SMF har inte fått stor uppmärksamhet 
i studierna. Endast en studie som behandlar ämnet har av skribenten för denna studie funnit via 
sökningar i portalen WorldCat local och i databaser som Google Scholar, denna är av Olszak 
och Ziemba från 2012 och undersöker faktorerna för SMF i en polsk kontext. En nödvändig 
fråga är hur relevant denna forskning är på den svenska marknaden då till exempel 
företagskultur som nämns vara en viktig komponent i BI-projekt av (t ex Olszak & Ziemba, 
2012; Ravasan & Savoji, 2014; Yeoh & Koronios, 2010; Yeoh & Popovic, 2016; Yeoh, et al., 
2008) som skiljer sig mellan länderna i Europa. Detta har bevisats i flertalet studier (tex  Ask, 
2013; Bang, 1999; Schneider, 1987;  Ravasan & Savoji, 2014; Vecchi & Brennan 2009; Waarts 
& Everdingen, 2003). Ännu ett problem med deras studie är att de inte specifierar hur  BI-
system definieras, det nämns inte om det räknas med kalkyldokument eller om det måste finnas 
ett DW. Olzak och Ziembas studie skulle ha kunnat vara ännu mer intressant och övertygande  
om författarna hade inkluderat mer specifik information om studien och sitt tillvägagånggssätt.  

Således saknas en tydlig trovärdig forskningsförankrad grund SMF kan använda sig av för att 
framgångsrikt implementera BI-lösningar. Detta kan medföra direkta konsekvenser för SMF 
som är i behov av BI, exempelvis kan det innebära att de inte kan konkurrera på marknaden 
längre och därför går i konkurs. Detta i sin tur kan få indirekta konsekvenser för 
världsekonomin då den bygger till stor del på SMF för att kunna blomstra och utvecklas. 

3.1 Problemprecisering 
Skribenten anser med motiveringen i problemområdet att de kritiska framgångsfaktorerna för 
implementation av BI-system i SMF måste undersökas vidare för att definiera en stabilare 
forskningsförankrad grund för lyckade implementationer av BI-system inom SMF.  

Följande frågeställning har formats utefter problemområdet: 

Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för implementation av ett business 
intelligence system i små och medelstora företag? 

Frågeställningen kommer att undersökas genom att kartlägga de befintliga faktorerna med en 
systematisk litteraturstudie för att skapa en ram med de essentiella faktorerna. För att sedan 
intervjua chefer, IT/BI-konsulter och IT-experter som varit alternativt är inblandade i 
implementationen av ett BI-system inom SMF för att validera ramen gentemot respondenternas 
verklighet.  

3.2 Avgränsningar 
I rapporten syftar BI-System, lösningar, implementationer, projekt, tekniker på en BI-lösning 
med någon form av sammansatta datalager som hämtar information från flera källor kopplat 
till ett analytiskt verktyg. I många fall är detta klassat som ett DW. Motiveringen till detta är 
att flertalet studier visar på att mycket av problematiken vid implementationen av ett BI-system 
är förknippat till ETL processen och DW miljön. Studien vill därför bidra med forskning kring 
detta område. 
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Studien avser inte till att analysera de KPIs som är förknippade med en specifik 
framgångsfaktor.  

Studiens ämnar till att undersöka SMF och dess kritiska framgångsfaktorer. Studien avser 
därför inte till att analysera stora företag.  

Eftersom studien sker i Sverige och intervjuerna gentemot svenska företag och respondenter 
kan resultatet inte garanteras att vara tillämpbart i andra länder.  

Den definition som följs för kritiska framgångsfaktorer för BI är antagen från den analyserade 
litteraturen och lyder: kritiska framgångsfaktorer är: en uppsättning av kritiska uppgifter och 
förfaranden vars utförarande bör ske med stor skicklighet, för att säkerställa BI systemets 
lyckade implementation.  

Studien avser inte till att förklara hur framgångsfaktorerna eller dess ramverk skall användas, 
och vilka åtgärder som bör tas för att säkerställa att faktorerna uppnås, utan endast förse ett 
ramverk med heltäckande faktorer. Ramverkets användning refereras istället till framtida 
forskning.  

3.3 Förväntat resultat 
Studien förväntas att ta reda på vilka de kritiska framgångsfaktorer för implementation av BI-
system i små och medelstora företag är och tillhandahålla en fördjupad kunskap om dem och 
dess kontext. Det förväntade resultatet bidrar inte bara till forskningen, men tillförser 
kunskapsintressenter med värdefull kunskap inom området implementation av BI-system i 
SMF, som i sin tur kan användas för att förbättra implementationen och undvika dess 
misslyckande. 

 Kunskapsintressenter 
Främst riktar sig rapporten till chefer/projektledare och tekniskt kunniga inom SMF samt 
IT/BI-konsulter som ska utföra/utför BI-implementationer, men kan läsas av alla som på något 
sätt har en relation till BI inom SMF för att få en fördjupad kunskap om dess framgångsfaktorer 
och vanlig problematik. 
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4 Metod 
Metodkapitlet ämnar till att förtydliga den metod som är tänkt att användas för att besvara 
studiens frågeställning.  

Det finns två huvudsakliga övergripande forskningsmetoder att välja mellan när en 
vetenskaplig studie skall bedrivas, beroende på vad resultatet av studien skall visa. Metoderna 
är dels den kvantitativa forskningsmetoden, som i huvudsak utgår från mätningar och med vars 
hjälp studien ska förklara hur något fungerar, och dels den kvalitativa forskningsmetoden som 
ämnar till att utöka förståelsen för ett område och dess helhet (Berndtsson, et al., 2008).  Enligt 
Flick (2014) styrs valet av den övergripande metoden av den forskningsfråga som skall 
besvaras och vilken sorts ansats frågan kräver för att besvaras.  

En av fördelarna med den kvalitativa metoden enligt Flick (2014) är att den ger en djupare 
förståelse för ett område och dess kontext. Tidigare forskning har också visat att det finns 
kontextuella faktorer som påverkar resultatet av en BI-implementation och detta motiverar att 
en kvalitativ ansats är lämplig att använda för att besvara studiens frågeställning ”Vilka är de 
kritiska framgångsfaktorerna för implementation av ett business intelligence system i små och 
medelstora företag?” 

För att sedan välja de relevanta metoder som i sin tur skall besvara frågeställningen är det 
viktigt att undersöka vilka metodval som kan besvara frågan. Enligt den studie Turban, et al., 
(2001)  utfört, finns det ett antal metoder som kan användas för med framgång att ta fram 
relevanta  kritiska framgångsfaktorer: litterarära studier, strukturerade intervjuer, delphi 
tekniker, intervjuer, gruppintervjuer, fallstudier, enkätundersökningar, multivariata analyser 
och scenariska analyser. 

Tidigare studier inom området kritiska framgångsfaktorer för implementation av BI-system har 
använt en variation av de metoder som Turban, et al., (2001) listat. Men en gemensam faktor 
som majoriteten av de analyserade studier inom ämnet (t ex Hawking & Sellitto, 2010; Olszak 
& Ziemba, 2012; Ravasan & Savoji, 2014; Yeoh & Koronios, 2010; Yeoh & Popovic, 2016; 
Yeoh, et al., 2008), delar är att de har byggt sin grund på litterära studier som undersökt och 
sammanställt information från tidigare relevant litteratur för att sedan med andra metoder 
använda den sammanställda informationen och föra forskningen framåt. Till exempel som 
Ravasan och Savoji (2014) gjort i sin studie om kritiska framgångsfaktorer för implementation 
av BI-system i en iransk kontext. De kombinerade litterära studier med intervjuer för att ta fram 
framgångsfaktorerna relevanta i Iran.  

På ett liknande sätt som Ravasan och Savoji (2014) utförde sin forskning, motiverar skribenten 
i denna studie kombinera en litteraturstudie och intervjuer för att besvara frågeställningen 
eftersom den metodkombinationen visat sig fungera inom området i flertalet studier som 
forskat kring de kritiska framgångsfaktorerna för BI-implementation (t ex Hawking & Sellitto, 
2010; Olszak & Ziemba, 2012; Ravasan & Savoji, 2014) samt att skribenten har rätt 
förutsättningar i mån av tid och kontaktpersoner att utföra dessa metoder. Övriga metoder som 
fallstudier eller delphistudier kräver tid, och kontakter som skribenten ej har tillgång till.  
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Syftet med litteraturstudien är att få en ökad kunskap och förståelse för de faktorer som är 
dokumenterade som kritiska vid implementationen av ett BI-system. Sedan ska denna kunskap 
och förståelse användas som grund för att ta fram ett underlag för intervjuer och också för att 
analysera intervjuerna.  

4.1 Arbetsprocess 
För att metodkombinationen skall ge bästa möjliga resultat är det fördelaktigt om metoderna 
kan samverka. En förutsättning för att detta ska vara möjligt är att studiens forskningsdesign 
(arbetsprocess) tillåter detta. Därför anser skribenten att det är motiverat att arbeta enligt den 
cirkulära processen (i motsats till den traditionella linjära processen) som illustreras i figur 4.  

Att arbeta enligt den cirkulära processen innebär att den arbetsprocess som tillämpas är ”agil” 
eftersom den tillåter forskaren att jämföra resultat från olika datainsamlingar och vid behov 
iterera för att komplettera med ytterligare information om så behövs. Ett praktiskt exempel på 
detta och hur den cirkulära processen skapar bra förutsättningar för metoderna att samverka 
med varandra kan vara att om en intervju genererar data som är svårtolkad och kräver mer 
förståelse från skribentens sida för att trovärdigt kunna analyseras, kan skribenten ”gå tillbaka” 
och utföra ytterligare litteraturstudier för att sedan utföra analysen med en bättre 
kunskapsgrund.  

 

Figur 4 Den cirkulära processen tolkad av Flick (2014, s.141) 

Tillsammans bildar den cirkulära processen, metodvalen, syftet och målet med studien en 
helhetsbild av studiens forskningsdesign och arbetsprocess som illustreras i figur 5.  
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Figur 5 Översikt över den tänkta forskningsdesignen             
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4.2 Litteraturstudie  
Litteraturstudien syftar till att ge en ökad kunskap om och förståelse för faktorer som är kritiska 
vid implementationen av ett BI-system och dess kontext, genom att sammanställa tidigare 
kunskap.  Denna ska sedan användas för att ta fram ett ramverk med faktorer relevanta för 
SMF.  För att uppnå en effektiv och trovärdig litteraturstudie kommer en ”systematisk ansasts” 
att användas  (Saunders, et al., 2009). Den strukturerade ansatsen ställer krav på 
litteraturstudien och kräver att urvalet, målet, granskningen och eventuella avgränsningar 
specificeras.  

 Urval 
Eftersom en form av förstudie presenterats i de tidigare kapitlen i studien är det inte nödvändigt 
att inleda med en bred ansats som vanligtvis föreslås (t ex Dawson, 2009; Flick 2014), istället 
kan en strukturerad ansats användas direkt för att hitta relevant litteratur. Skribenten har därför 
haft möjligheten, med utgångspunkt i förstudien, syftet och problemformuleringen att 
identifiera väsentliga sökord för att samla litteratur till litteraturstudien. Sökfraserna skall i 
huvudsak utgå följande ord: 

- Critical success factors, Business intelligence, Small and medium enterprises, 
Implementing. 

De databaser som skall användas vid litteratursökningen är främst de som tillhandahålls av 
Högskolan i Skövdes bibliotek, dessutom kommer högskolans fysiska bibliotek att användas 
vid fall där elektroniska kopior inte finns tillgängliga. För att söka litteratur kommer främst 
portalen WorldCat local att användas som söker i flera databaser samtidigt med 
begränsningen/filtret “Peer reviewed” för att utesluta artiklar som inte blivit vetenskapligt 
granskade. Även direkta sökningar i databaser som Google Scholar, Springer Link, Emerald, 
Sience Direkt m.fl. kommer att tillämpas. Journaler såsom International Journal of Business 
intelligence Reasearch kommer även att studeras.  

Förutom att artiklarna skall vara vetenskapligt granskade bör de också vara relativt moderna. 
Yeoh & Koronios (2010) säger att kritiska framgångsfaktorer föråldras och blir obrukbara med 
tiden, detta motiverar att i den här studien använda artiklar från år 2006 och framåt. 

 Granskning och kartläggning  
För att granskningen av litteraturen skall vara strukturerad, trovärdig och därmed uppnå syftet 
kommer den att utgå från ett kritiskt perspektiv. Exempel på kritiska perspektiv när en 
litteraturstudie utförs är enligt Saunders, et al. (2009): Varför skriver författaren detta? Vilka 
grunder baserar författaren resultatet på? Hur är detta relevant för min studie? och Är 
argumenten baserade på faktiska bevis? Vidare så kommer Flicks (2014) checklista för 
litteraturstudier att tas hänsyn till för att kartläggningen skall vara trovärdig. Där nämner han 
bland annat att skribenten bör tänka på hur systematiskt dokumenten granskas, och hur en 
”vriden” summering av en artikel och användningen av citat kan ge en missvisande bild av vad 
litteraturen faktiskt sa. 
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Granskningen för att samla in användbar litteratur kommer att utföras i två övergripande steg 
som förklaras och illustreras nedan.  

Steg 1 översiktligt och kritiskt granskar litteraturen som identifieras med söktermer skapade 
utifrån sökorden och markerar den granskade litteraturen som relevant eller ointressant 
beroende på dess innehåll. Steg 1 övergår till steg 2 när samtliga artiklar för varje sökterm 
granskats.  

 

                                                         Figur 6 Steg 1 - Översiktlig granskning    

Steg 2 noggrant och kritiskt granskar insamlad litteratur som markerats som relevant och 
markerar den granskade litteraturen som användbar eller ointressant beroende på om den är 
användbar för studien eller inte. Steg 2 övergår till kartläggningen när samtlig insamlad 
litteratur är noggrant granskad. 

 

               Figur 7 Steg 2 - Noggrann granskning                                              

Kartläggningen kommer inledningsvis presentera en bibliografi i tabellform på den litteratur 
inkluderad i litteraturstudien. Därefter byggs tabellen ut för att lista respektive källa och de 
framgångsfaktorer som de identifierat. Faktorerna listade i tabellen kommer sedan att 
analyseras för att sammanfatta dess huvudsakliga beståndsdelar och kategorisera dem. Utifrån 
denna sammanställning kan sedan faktorer som täcker samtliga beståndsdelar och är relevanta 
för SMF väljas ut. Dessa faktorer kommer tillsammans bilda ett sammanställt ”ramverk” med 
kritiska framgångsfaktorer för implementation av BI-system inriktat mot SMF. Ramverket 
kommer sedan att användas som underlag, och kontrolleras med intervjuer. 
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4.3 Intervjuer 
Intervjuerna syftar till att samla in data från respondenter med erfarenhet av BI-
implementationer i SMF. Datat skall användas för att utvärdera, analysera och justera den ram 
som skapats med hjälp av litteraturstudien. Målet med detta är att ramen till slut skall bestå av 
de övergripande kritiska framgångsfaktorerna för implementation av BI-system i SMF. För att 
resultatet skall vara trovärdigt behöver respondenterna ha en hög kunskapsgrad inom området, 
och intervjuerna utföras i minst två omgångar för att utvärdera de eventuella justeringar som 
skett i ramen. Detta ställer i sin tur krav på intervjuerna som kräver att: en lämplig intervjuform 
tillämpas, en intervjuguide skapas och att ett urval specificeras.  

 Intervjumetod 
För att använda fördelarna med den kvalitativa forskningsmetoden kommer studien tillämpa 
en intervjustil som ofta karaktäriserar kvalitativa intervjuer och dess förmåga att vara flexibla 
och bilda en trygg atmosfär för både den som blir intervjuad och den som för intervjun. Denna 
intervjustil kallas för den responsdrivna intervjun och tolkas från Flick (2014, s.).  

Den responsdrivna intervjustilen motiverar sedan att skribenten tillämpar semi-strukturerade 
intervjuer. Detta för att genom dem dra nytta av den kvalitativa forskningsmetodens förmåga 
att förse forskaren med en fördjupad förståelse för kontextuella faktorer som berör 
respondenten.  De gör det också möjligt för forskaren att styra intervjuerna mot ett mål genom 
att följa en samling fördefinierade frågor sammanställda i en intervjuguide (Flick, 2014).  

För att säkerställa att intervjuerna är effektiva och samlar in relevant data som kan användas 
för att besvara frågeställningen, kommer en intervjuguide med frågor som utgår från den ram 
litteraturstudien gett tas fram. Frågorna i intervjuguiden skall till en början vara mer generella 
och öppna för att sedan bli mer specifika, vilket förutom att ge förståelse för kontexten kan 
skapa en bra konstrast, mellan vad respondenten själv säger om kritiska framgångsfaktorerna 
gentemot vad respondenten säger om hen frågas direkt om ett område som berör en kritisk 
framgångsfaktor. Som stöd för att skapa en kvalitativ intervjuguide kommer den lista som 
Ulrich (1999) se  (Flick, 2014) tagit fram för att kontrollera intervjuguiden innan intervjuerna 
utförs tas hänsyn till. Den består av punkterna: Varför frågas denna fråga? Av vilken anledning 
ställs frågan? och Varför placerades frågan på denna plats i intervjuguiden? Och även de råd 
Flick (2014) tipsar om skall tas i åtanke som handlar om att inte bara fokusera på frågorna i 
sig, utan även att försöka se kontexten och utforska världen runtomkring respondenten.  

 Urval 
För att intervjuerna skall vara trovärdiga och samla in relevant verbal data, skall minst 3 
separata intervjuer med respondenter som har kunskap om BI-implementationer i SMF utföras. 
För att säkerställa att respondenterna har en bra kompentens och erfarenhet av BI-
implementationer skall de:  

• Varit delaktiga i minst två implementationer av BI-system alternativt är delaktiga i en 
pågående implementation i ett företag med mindre än 250 anställda.  

• Haft en relevant roll, som BI/IT-konsult, IT-expert, analytiker, projektledare eller chef. 
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För att hitta respondenter till intervjun kontaktas flertalet företag, dels konsultföretag som 
sysslar med BI, men även SMF.  

 Datainsamling och etik 
För att samla in data från intervjuerna kommer inspelning användas i den mån deltagarna 
accepterar att intervjuerna spelas in, i kombination med anteckningar. Skulle en deltagare inte 
acceptera att intervjun spelas in kommer anteckningar vara den enda datainsamlingsmetoden. 
Från inspelningarna kommer sedan intervjuerna att transkriberas. Eftersom att transkribering 
tar väldigt mycket tid och resurser, kommer delar av intervjuerna som är intressanta från 
studiens perspektiv transkriberas och inte intervjun i sin helhet något som sparar tid och 
resurser  (Flick, 2014). 

För att de inblandade i studien skall känna trygghet kommer en stor vikt läggas på etiken i 
studien och dess datainsamling, samtliga punkter Flick (2014, ss. 48-62) nämner tas i hänsyn 
till. Med detta kommer fokus att vara på deltagarnas värdighet och rättigheter. För att 
säkerställa detta kommer intervjuerna att anonymiseras och presenteras på ett sådant sätt så att 
det inte ska gå att kunna koppla vem som har sagt vad för att undvika att en viss deltagare får 
negativa följder från företaget eller omvärlden vad hen har sagt.  

Dessutom kommer samtliga inblandade att få ge sitt medgivande utifrån följande punkter: 

- Inblandade i studien kommer att informeras om riskerna och fördelarna med att delta i 
studien.  

- Inblandade i studien kommer att informeras att det är totalt frivilligt att delta.  
- Inblandade i studien kommer att informeras om studiens mål och syfte. 

Inspelningar och dokumentation från intervjuerna har endast skribenten tillgång till och 
kommer inte att delas med någon annan samt för säkerhetens skull lagras lokalt.  

Åtgärderna skribenten vidtar utefter de Flick (2014, ss. 48-62) nämner, går i enlighet med 
tipsen och tankegångarna som nämns i Vetenskapsrådets senaste rapport om god forskningssed 
skriven av Gustafsson, Hermerén och Petterson (2011).  

4.4 Analys och resultat 
Analysen ämnar till att ta fram studiens resultat (Svar på studiens frågeställning). Den 
huvudsakliga analysen består av den som sker i fas 2 - intervjufasen (punkt i4 i figur 5). 
Resultatet grundas på det korrigerade ramverket (Punkt i6 i figur 5) och valideras sedan (punkt 
i10 i figur 5) för att få fram ett validerat resultat. Som kunskapsgrund till analysen av data från 
intervjuerna ligger studiens teoretiska ramverk i form av kapitel 2.0 samt den kunskap som ges 
från litteraturstudien. 
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5 Genomförande 
Kapitlet beskriver genomförandet som skett i enlighet med figur 5 och dess tre faser. 
Inledningsvis utfördes en litteraturstudie och dess kartläggning som bildade ett grundläggande 
ramverk med kritiska faktorer. Ramverket och kunskapen från litteraturstudien låg sedan till 
grund för intervjuerna som skedde i två omgångar. Datat från intervjuerna analyserades 
löpande för att korrigera ramverket mellan omgångarna och bildade efter intervjuomgång 2 
ett resultat.  

5.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien inleddes med insamlingen av relevant litteratur i enlighet med figur 6. 
Samtliga sökord och databaser som specificerats i 4.2.1  användes. Sökorden kombinerades 
ihop till heltäckande sökfraser som inledningsvis söktes via databasportalen WorldCat Local 
samt Google Scholar.  

Exempel på sökfraser som användes utifrån sökorden i 4.1.1 som grundats för att besvara 
frågeställningen: 

• Critical success factors AND business intelligence 
• Csf OR Csfs AND Business intelligence OR bi OR bis 
• Success factors NOT ”critical” AND business intelligence 
• Business intelligence AND small and medium enterprises OR sme OR small and 

medium sized enterprises OR smes 
• Implementing business intelligence  
• implementation AND business intelligence AND success 

Sökportalerna Worldcat local och Google Scholar användes inledningsvis eftersom att båda 
två tillhandahåller breda sökningar över flera databaser och journaler såsom Springer Link, 
Emerald, Sience Direkt, IBIMA, Journal of computer information systems m.fl. Där intressanta 
artiklar sedan har hämtats via Högskolan i Skövdes bibliotek och dess tillgång till databaserna.  

Sökningarna resulterade inledningsvis i att 14 artiklar och rapporter markerades som relevanta, 
när dessa sedan analyserats sorterades urvalet ned till 8 användbara artiklar och rapporter. 
Bland annat sorterades litteratur bort som bara nämnde kritiska framgångsfaktorer utan 
sammanhang till BI, litteratur som endast förklarade hur användningen av framgångsfaktorer 
var relevant, inte vilka de var och så vidare. På dessa 8 artiklar och rapporter utfördes sedan 
snöbollstekniken (dvs. analyserade sekundärkällorna de utvalda artiklarna använde). Detta 
utökade mängden användbar litteratur till 11 artiklar, 1 rapport, 1 konferenshandling och 2 
böcker. Därefter utfördes kartläggningen som i sin tur ledde till skapandet av ett ramverk. 
Kartläggningen är beskriven på sidorna 25-32.  
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5.2 Intervjuer 
Intervjuerna genomfördes i två omgångar. Gemensamt för båda omgångarna är att de 
grundades på resultatet av litteraturstudien (kapitel 6) och respektive intervjuguide som vid 
första omgångens intervjuer skapades utifrån litteraturstudiens resultat (Tabell 9) och andra 
omgångens intervjuer efter analysen av intervjuomgång 1 (Appendix G) med målet att besvara 
studiens frågeställning.  

Syftet med den första intervjuomgången var att samla in verbal data från experter och chefer 
för att sedan analysera dessa data, kontrollera och korrigera ramverket så att det anpassades 
gentemot SMF för att bilda ett resultat. Den andra intervjuomgången syftade till att samla in 
data som kunde användas för att validera resultatet.  

Totalt sett skedde 6 intervjuer, första omgången skedde med 3 olika respondenter, likaså den 
andra. Första omgångens intervjuer tog mellan 50 och 70 minuter, och andra omgångens 
intervjuer tog mellan 15 och 20 minuter. Stor del av tiden i den första intervjuomgången gick 
åt till att förklara ramen av faktorerna och studiens syfte till respondenterna så att de skulle 
kunna förstå ramen.  

Urvalsspecifikationen för val av respondenter i metodkapitlet 4.3.2 följdes.  Samtliga 
respondenter kontaktades via antingen telefon eller mail (Se mailutkast i appendix B).  Tabellen 
nedan redovisar respondenterna och dess erfarenheter.  

Tabell 4 Respondenter 

 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 

Förkortning:  R1 R2 R3 

Position BI-konsult IT-chef  Chef 

Relation till BI: Utveckling, 
underhåll, planering 
av bi-system, Utbildar 
andra konsulter mm 
inom BI 

Utveckling, underhåll 
av bi-system. 

Har varit delaktig från 
ledningens sida i 
implementeringen av 
BI-system 

Erfarenhet av BI Jobbat med det i ca 20 
år 

Jobbat med det i ca 8 
år 

Varit inblandad i ca 4 
projekt 

 

Etikaspekterna nämnda i 4.3.3 togs i hänsyn, och i 4 av 6 intervjuer var den enda 
datainsamlingsmetoden anteckningar. Detta på grund av tekniska problem på skribentens sida 
och en bedömning att inspelning skulle påverka den öppenhet och trygghet intervjuerna syftade 
till att ha. Vidare så fick respondenterna kontrollera allt material så att det stämde överens med 
vad de tyckte innan det publicerades i studien. 
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5.3 Analys och resultat 
Analyserna har skett löpande och genomförts efter varje intervjuomgång. Efter den första 
intervjuomgångens analys skapades ett forsknings- och verklighetsförankrat ramverk, 
bestående av de kritiska framgångsfaktorerna för implementation av BI i SMF. Och efter den 
andra intervjuomgångens analys kontrollerades resultatet för att validera det.  

Genomförandet av analyserna baserades på det teoretiska ramverk som beskrivs i studiens 
bakgrundskapitel 2.0 samt på den litteraturstudie som utförts. Skillnaden mellan den första 
analysen gentemot den andra var att dess avsikt var att analysera insamlat data i syfte att 
korrigera och kontrollera det skapade ramverket för att bilda ett resultat. Den andra analysen 
funktionerade som en validering, och avstämning av resultatet. 

För att analysera intervjuerna tillämpades som nämnts i metodavsnittet en sammanfattad 
transkribering av varje enskild intervju. För att transkribera sammanfattningsvis lyssnades på 
inspelningarna av intervjuerna (i de intervjuer som spelats in) och anteckningarna som togs 
under intervjuerna tolkades för att endast sortera ut information relevant till studiens 
frågeställning.  

För att säkerställa att sammanfattningarna blev korrekta och entydiga, genomfördes de vid två 
separata tillfällen, en sammanfattning av varje intervju gjordes direkt efter den genomförts och 
en vid ett senare tillfälle. Dessutom skickades sammanfattningarna från varje intervju till 
respondenterna så att de kunde godkänna att skribenten uppfattat det som sagt som korrekt.  

Analysen gjordes med riktlinjer från Flick (2014 ss.365 – 398). Detta innebär att analysen och 
dess data har använts för att ringa in och förklara skillnader mellan litteraturstudien och 
ramverket gentemot experternas erfarenheter med implementationen av BI inom SMF.  

Detta har gjorts huvudsakligen med en s.k. ”kodning” som innebär att insamlat data har 
strukturerats och kodats och gjort det möjligt för skribenten att analysera data löpande och fritt, 
för att hitta mönster, exempel och andra likheter mellan intervjuerna och litteraturstudiens 
ramverk. Detta sätt tillämpades då det bedömdes vara det mest optimala arbetssättet för att 
besvara studiens frågeställning, som en alternativ metod hade en ”sekventiell analys” kunnat 
tillämpas, men detta valdes med motivering i studiens syfte bort.  

När den första analysfasen skett, kunde ett resultat fastställas. Detta resultat rubricerades 
tillsammans med analysen och därefter presenterades det i slutsatsen för att sätta resultatet i 
dess kontext gentemot SMF och studiens syfte.  
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6 Kartläggning av kritiska framgångsfaktorer 
I detta kapitel beskrivs skapandet av den ram av kritiska framgångsfaktorer för implementation 
av BI-system som legat till grund för intervjuerna och studiens resultat från den litteraturstudie 
som utförts.  

Kartläggningen inleddes genom att skapa en enkel bibliografi med den litteratur som efter 
tvåstegsgranskningen ansetts som användbar och inkluderats i litteraturstudien, bibliografin 
presenteras i tabell 5.  

   Tabell 5 Litteratur som ingått i litteraturstudien 

Källa Typ 

(Yeoh & Popovic, 2016) Artikel i tidskrift 

(Ravasan & Savoji, 2014) Artikel i tidskrift 

(Dawson & Van Belle, 2013) Artikel i tidskrift 

(Sangar & Iahad, 2013) Artikel i tidskrift 

(Presthus, et al., 2012) Artikel i tidskrift 

(Hsiao, 2012) Artikel i tidskrift 

(Olszak & Ziemba, 2012) Artikel i tidskrift 

(Hasan, et al., 2012) Artikel i tidskrift 

(Olbrich, et al., 2012) Konferenshandling 

(Yeoh & Koronios, 2010) Artikel i tidskrift 

(Hawking & Sellitto, 2010) Artikel i tidskrift 

(Vodapalli, 2009) Rapport 

(Rudd, 2009) Bok 

(Yeoh, et al., 2008) Artikel i tidskrift 

(Williams & Williams, 2007) Bok 

 

Därefter byggdes tabell 5 ut med respektive framgångsfaktorer enligt varje källa. Dessa listades 
i appendix A. 
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6.1 Samtliga identifierade framgångsfaktorer 
I Appendix A listas samtliga identifierade framgångsfaktorer i respektive källa. Samtliga 
faktorer är översatta till svenska. I somliga fall har avsaknaden av motsvarande svenska 
begrepp gjort att egna beskrivningar som reflekterar betydelsen av de engelska begreppen 
skapats.   

6.2 Skapandet av ramverket 
För att sammanställa samtliga framgångsfaktorer som identifierats i litteraturstudien och 
presenterats i appendix A och att sedan skapa en ram, tillämpades först en kategorisering som 
analyserade och sammanställde samtliga faktorer i deras huvudsakliga beståndsdelar. 

Den kategorisering som tillämpades tolkades från Yeoh och Popovics (2010) studie och består 
av tre övergripande dimensioner/pespektiv, som är: organisatoriska (som i sin tur består av 
faktorer/beståndsdelar relaterade till affärsvisionen, affärsmålen, ledningen och ambitioner), 
processorienterade (som i sin tur består av faktorer/beståndsdelar relaterade till projekten, 
projektledningen, användare, anställda, förändringar och metodiker) och tekniska (som i sin 
tur består av faktorer/beståndsdelar relaterade till data, system och infrastruktur).  

I analysen gicks respektive källa och dess faktorer (appendix A) samt förklaringarna bakom 
varje faktor i motsvarande litteratur, igenom. Varje faktor kopplades till en beståndsdel. Detta 
utfördes tre gånger vid tre separata tillfällen för att säkerställa en entydlig korrekt tolkning som 
möjligt. Beståndsdelarna dimensionerades och resultatet illustreras i figur 8. Detta 
tillvägagångssätt är inspirerat av Vodapalli (2009) och hans studie som arbetat på ett liknande 
sätt med framgång.  

 

Figur 8 Dimensionering av faktorernas beståndsdelar, antagen från (Yeoh & Popovic, 2016 ss. 135-136) 
 

Beståndsdelarna är tolkade för att vara övergripande och reflektera samtliga faktorer i appendix 
A. Källorna som direkt eller indirekt nämner respektive beståndsdel presenteras i tabell 6. Där:  

D = Direkt tolkat (Direkt tolkat från källornas faktor(er) och dess förklaring(ar)). 

I = Indirekt tolkat (Indirekt tolkat från källan, t ex nämnt som kontexuella faktorer).  
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X = Ej identifierat. 

Tabell 6 Analys av Appendix A listade Kritiska framgångsfaktorer 

Källa Teknisk 
Dimension 

Processorienterad 
Dimension 

Organisatorisk 
dimension 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

(Yeoh & Popovic, 
2016) 

D D D D D D D D D D D D D I 

(Ravasan & Savoji, 
2014) 

D D D D D D D D D I D D D D 

(Dawson & Van 
Belle, 2013) 

D D D D D D D D D D D I D I 

(Sangar & Iahad, 
2013) 

D I D D D D D I D D D D D D 

(Presthus, et al., 
2012) 

D D D D D D D D D D D I I X 

(Hsiao, 2012) D D D I D D D D D I D I X X 

(Olszak & Ziemba, 
2012) 

D D D D D D D D D I D D D D 

(Hasan, et al., 2012) D I D I I D D D D I I I I X 

(Olbrich, et al., 
2012) 

D D D D D D D D D D D D D D 

(Yeoh & Koronios, 
2010) 

D D D D D D D D D D D D D I 

(Hawking & Sellitto, 
2010) 

D D D D D D D D D D D I D I 

(Vodapalli, 2009) D D D D D D D D D D D D D D 

(Rudd, 2009) I I I I I D D I I I D D D I 

(Yeoh, et al., 2008) D D D D D D D D D D D D D I 

(Williams & 
Williams, 2007) 

I I I I I I I I I D D D D D 
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 Val av faktorer 
För att välja faktorer som i sin tur täcker samtliga dimensioner i figur 8 och tillsammans skapar 
ett ramverk, fanns det olika vägar att gå. Som appendix A och dess källor samt faktorer visar, 
skiljer sig mängden faktorer källorna listar rejält. Men som tabell 6 visar, betyder det inte att 
flera faktorer nödvändigtvis innebär flera beståndsdelar. Ett exempel på detta är Yeoh och 
Popovics (2016) studie som listar 7 faktorer, som täcker lika många beståndsdelar som Ravasan 
och Savojis (2014) studie som listar 22 faktorer.  

Detta ledde till frågan vilket som är bäst, att ha många faktorer eller att ha få. Den kritiska 
delen syftar, som nämns i kapitel 2.3.1, till att faktorerna skall motsvara det minsta antalet 
områden som säkerställer framgång. Risken som finns med att lista flera faktorer än minimum 
för att täcka beståndsdelarna, är att det blir för många faktorer så att den kritiska aspekten 
försvinner 

Samtidigt finns det fördelar att lista fler faktorer, detta eftersom att flera faktorer kan upplevas 
som ”tydligare” och därför vara lättare för företag att följa. Däremot kan det förutom att få den 
kritiska aspekten att ”försvinna” även vara förvirrande, som till exempel i Sangar och Iahads 
(2013) studie. Den listar 15 faktorer varav två handlar om datakvalitet och pålitliga system, det 
blir förvirrande då frågor som: kan ett system vara pålitligt om datakvalitén är låg? eller kan 
ett pålitligt system ha låg datakvalitet? kan ställas. Detta mönster med många och ”förvirrade” 
faktorer följer flertalet studier (t ex Dawson & Van Belle, 2013; Olszak & Ziemba, 2012; 
Olbrich, et al., 2012; Ravasan & Savoji, 2014).  

Med motiveringen att en mindre mängd faktorer inte är lika motsägesefulla och har en större 
bevisad vetenskaplig grund bestämdes det att ramverket skulle bestå av få men heltäckande 
faktorer.  

 Lämpliga faktorer 
För att välja ut lämpliga faktorer, som täcker samtliga beståndsdelar men samtidigt har en 
inriktning mot SMF tillämpades två steg. Det första steget var att analysera samtlig litteratur 
för att identifiera vilka faktorer som stack ut. 

Det som framgick var att en av de mest citerade och använda artiklarna som inkluderats, 
skriven av Yeoh, et al. (2008) listade sju kritiska framgångsfaktorer, som är väl motiverade, 
testade och bevisade att fungera under flera olika omständigheter i många olika företag i 
flertalet unika studier (t ex Hawking & Sellitto, 2010; Markarian, et al., 2007; Ravasan & 
Savoji, 2014; Olszak & Ziemba, 2012; Olbrich, et al., 2012; Yeoh & Koronios, 2010; Yeoh & 
Popovic, 2016). Detta motiverade att dessa faktorer används som en grund (1-7 i tabell 7) med 
Yeoh och Popovics (2016) namngivning av dem.  

Det andra steget var att specificera ramverket mot SMF genom att se till att det 
hanterade/bemötte den bevisade problematik (som begränsningar och barriärer) SMF har vid 
implementering av BI-projekt. Detta gjordes genom att kontrollera faktorerna mot 
limitationerna, barriärerna och styrande faktorerna och resulterade i att ytterligare två faktorer 
valdes ut (9-10 i tabell 7). 
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 Utvalda faktorer 
I tabell 7 listas de faktorer som valdes ut från den analyserade litteraturen. Varje faktors 
koppling till barriärer, begräsningar och styrande faktorer i kapitel 2.2 refereras även efter varje 
faktor.  

Tabell 7 Utvalda faktorer 

Förkortning Utvalda kritiska framgångsfaktorer Källa 

1 Hängivet stöd, engagemang och sponsring från ledningen  
(Figur 2, barriär 2) (Figur 3, faktor 3,4) 

(Yeoh, et 
al., 2008; 
Yeoh & 
Koronios, 
2010; 
Yeoh & 
Popovic, 
2016) 

2 Tydligt preciserade affärsvisioner och affärsmål 
(Figur 2, barriär 1,4,5,10) (Figur 3, faktor 1,2,4) 

3 
Affärsorienterad, motiverad, kompetent projektledning och 
balanserad lagsammansättning 
(Figur 2, barriär 2,3,6,9) (Figur 3, faktor 2,3) 

4 Affärsdriven iterativ utvecklingsansats 
(Figur 2, barriär 4,8,9,10) (Figur 3, faktor 2,3,4) 

5 Effektivt affärsorienterat förändringsarbete från ledningen 
(Figur 2, barriär 3,2,9,10) (Figur 3, faktor 2,3,5) 

6 Affärsdrivet/Centrerat skalbart och flexibelt tekniskt ramverk 
(Figur 2, barriär 7) (Figur 3, faktor 2,3,5) 

7 Pålitlig Datakvalitet 
(Figur 2, barriär 8) (Figur 3, faktor 2,3) 

9 Tillräckliga resurser 
(Figur 2, barriär 5) (Figur 3, faktor 1) 

(Ravasan 
& Savoji, 
2014) 

10 Lämpliga teknologier och verktyg 
(Figur 2, barriär 3,7,8) (Figur 3, faktor 2,3,5) 

(Hawking 
& Sellitto, 
2010) 

 

 Förtydligande  
För att öka tydligheten, och åtgärda den kunskapsglidning som uppstått när faktorerna översatts 
direkt från engelska till svenska delades faktor 3 upp till två faktorer (P4 & P5 i tabell 8) och 
faktor 5 upp till två faktorer(P2 & P3 i tabell 8). Detta ledde till att de utvalda faktorerna blev 
11 stycken, för ytterligare öka tydlighet kategoriserades de i samma dimensioner/perspektiv 
som beståndsdelarna i kapitel 5.1.3. Detta kom sedan att bli skelettet till ramverket.  
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 Ramverkets faktorer 
Som resultat av kartläggningen kunde de faktorer ramverket skulle bestå av listas i tabell 8. 
Tillsammans täcker faktorerna i tabell 8 samtliga beståndsdelar listade i figur 8. Det går därför 
att säga att samtliga faktorer i appendix A representeras i hög grad av faktorerna i tabell 8. 
Dessutom har samtliga utvalda faktorer en forskningsförankrad grund gentemot de barriärer, 
limitationer och styrande faktorer majoriteten av undersökta SMF har gentemot BI, som är 
förklarade i kapitel 2.2 och listade i figur 2 och 3.  

Tabell 8 Ramverkets faktorer. 

Tekniska faktorer Processuella faktorer Organisatoriska faktorer 

T1) Affärsdrivet/Centrerat 
skalbart och flexibelt tekniskt 
ramverk 

P1) Affärsdriven iterativ 
utvecklingsansats 

O1) Starkt stöd och 
engagemang samt 
sponsring från ledningen 

T2) Pålitlig Datakvalitet P2) Inblandade 
slutanvändare 

O2) Tydligt preciserade 
affärsvisioner och affärsmål 

T3) Lämpliga teknologier och 
verktyg 

P3) Utbildad 
personal/användare 

O3) Tillräckliga resurser 

 P4) Affärsorienterad, 
motiverad, kompetent 
projektledning  

 

 P5) Balanserad projektgrupp  

   

 

Ytterligare åtgärder ansågs nödvändiga för att skapa det slutgiltiga ramverket, då ramverket 
behöver vara entydigt, lätt att förstå och följa för att fylla sin funktion. Ramverket kan 
misstolkas, detta eftersom att framgångsfaktorerna i tabell 8 är övergripande och innehåller 
inte all kontextuell information som kan behövas. Därför motiverades det att ge en kort 
förklaring till varje faktor och vad den syftade till i det slutgiltiga ramverket som skulle 
användas till intervjuerna. 
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 Resulterande Ramverk 
I tabell 9 presenteras det ramverk av framgångsfaktorer litteraturstudien och dess kartläggning 
resulterat i, ramverket ansågs färdigt då det listar faktorerna, dess syfte och källor, och är därför 
redo att ligga till grund för intervjuerna.  

Tabell 9 Ramverk skapat via litteraturstudien 

Faktor Syftar till  Källa 

O
rg

an
is

at
or

is
ka

 fa
kt

or
er

 

O1) Hängivet stöd och 
engagemang samt 

sponsring från ledningen 

Att organisationen/avdelningen som 
implementerar bi lösningen, och dess 

ledning är engagerade, stödjer och sponsrar 
BI-projektet från start till slut 

(Yeoh, et al., 
2008; Yeoh 
& Koronios, 
2010; Yeoh 
& Popovic, 

2016) 

 

O2) Klar affärsvision 
och ett väl etablerat 

affärsmål 

En strategisk affärsdriven affärsvision 
planerad utifrån BI-initiativet som är i linje 
med affärsmålen. (BI-initiativen integrerade 

i den övergripande strategin) 

O3) Tillräckligt med 
resurser 

Att det från projektet start till slut finns 
passande resurser tillgängliga för att uppnå 

målet. 

(Ravasan & 
Savoji, 2014) 

Pr
oc

es
su

el
la

 fa
kt

or
er

 

 

P1) Affärsdriven iterativ 
utvecklingsansats 

Att projektomfattningen planeras efter 
affärsmålen enligt en agil ansats med 

kontinuerliga avstämningar, milstolpar och 
inkrementella leveranser för att dels försäkra 
att projektet är på rätt väg och når framgång 
och dels leverera BI-lösningen i omgångar 

för att det skall antas lättare. 

(Yeoh, et al., 
2008; Yeoh 
& Koronios, 
2010; Yeoh 
& Popovic, 

2016) 

 

 

P2) Inblandade 
slutanvändare 

Ett aktivt deltagande av slutanvändare i 
implementations processen och projektet för 
att dess åsikter skall höras, tas i hänsyn till 
och försäkra att slutprodukten motsvarar 

dess förväntningar 

P3) Utbildad 
personal/användare 

En lämplig utbildning av 
användare/personal för att de skall kunna 

förstå sig på och hantera BI-systemet för att 
kunna utnyttja dess fulla potential. 
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P4) Affärsorienterad, 
motiverad, kompetent 

projektledning 

En projektledning/ledare som kan förutse 
organisationsmässiga utmaningar och ändra 
projektets kurs därefter. Och som har en stor 
förståelse för organisationen, teknologin och 

förmågan att översätta denna kunskap till 
krav. 

P5) Balanserad 
projektgrupp 

Att projektgruppen representeras av 
individer med en varierande bakgrund som 
tillsammans bildar en grupp med en bred 

komposition av kunskaper. Från teknisk till 
affärsmässig expertis. 

T
ek

ni
sk

a 
fa

kt
or

er
 

 

T1) 
Affärsdrivet/Centrerat 
skalbart och flexibelt 

tekniskt ramverk 

Att BI:s tekniska ramverk är flexibelt och 
skalbart så att det lätt kan anpassas, 

utvecklas och därmed följa affärskraven när 
de förändras. 

T2) Pålitlig Datakvalitet 

Att data är pålitlig och uppfyller kvalitets 
och integritetskraven i käll-systemen så att 

BI-systemet som sedan skall använda sig av 
dessa data förser beslutsfattare med 

information som är pålitlig 

T3) Lämpliga 
teknologier och verktyg 

Att lämpliga teknologier och verktyg väljs 
utefter vad BI-systemet förväntas att uppnå. 

(Olszak & 
Ziemba, 
2012) 

 

 Sammanfattning – Resulterande ramverk 
Det resulterande ramverket täcker samtliga dimensioner, och dess faktorer har valts efter de 
mest använda och populäraste inom den studerande forskningen. Den grad ramverket är inriktat 
mot SMF är som synes i tabell 8 hög då den täcker samtliga barriärer och styrande faktorer.  

En intressant slutsats som kan dras från dimensioneringen och skapandet av ramverket är att 
Olzak och Ziembas (2012) studie som skapat framgångsfaktorer speciellt för SMF har faktorer 
som består av samma beståndsdelar som många andra studier som inte är specifika gentemot 
SMF.  
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7 Validering av ramverk 
I detta kapitel beskrivs den validering av ramverket som har skapat ett resultat i form av ett 
forsknings- och verklighetsförankrat ramverk med kritiska framgångsfaktorer för 
implementationen av BI-system i SMF. Kapitlet omfattar genomförandet av intervjuerna och 
presentation av dess sammanfattade insamlad data från empirin från Intervjuomgångarna och 
sker med grund i studiens teoretiska ramverk samt den litteraturstudie som utförts.  

7.1 Korrigering och validering av ramverket 
Som nämnt i metoden ämnade skribenten att skapa en kontrast i intervjuerna, genom att 
inledningsvis ställa öppna frågor, och sedan övergå till riktade frågor. De öppna frågorna är 
relevanta och intressanta i den mån att respondenterna inte hade en uppfattning om studiens 
kritiska framgångsfaktorer och fick ”tala fritt” från egen erfarenhet, utan att påverkas från 
studiens ramverk (Appendix C Fråga 1 – 8). 

De riktade frågorna kontrollerade vad varje enskild respondent ansåg om ramverket och dess 
faktorer, samt vilken information de ansåg saknades. I tabell 10 presenteras en sammanfattning 
om respondenternas åsikter om respektive framgångsfaktor om den uppfattades som kritisk 
eller inte. Sammanfattningar från varje respondent och dess svar på de riktade frågorna finns i 
appendix D-F. 

De öppna frågorna har tolkats till underrubrikerna 7.1.1 – 7.1.3 och de riktade 7.1.4. – 7.1.5 
Tillsammans har dessa bildat förbättringsunderlag som är listade i kapitlet 7.2. 

 Målnivåer och komponenter 
För R1 varierar en typisk BI-implementation helt beroende på vad för lösning företaget som 
implementerar BI-systemet är i behov av. Det kan vara allt från komplicerade heltäckande 
lösningar till enklare analytiska lösningar. I större företag används ofta DW lösningar, men i 
mindre företag är en BI-lösning integrerad i ERP systemet vanligare. R1 sa att om hen fick 
generalisera använde små företag sig ofta av Excel-lösningar i olika variationer.    

Större delen av R2s erfarenheter kunde kopplas till det R1 nämnde om Excel lösningar, den 
vanligaste formen av implementationer R2 sysslade med var att skapa nya kassasystem som 
sedan kopplades ihop med programvaran Qlickview.  

Men sammanfattningsvis vittnade både R2 och R3 i samma spår som R1 att BI-lösningarna 
och dess projekt berodde på behovet inom företaget. Detta kan direkt härledas till tabell 2 och 
de olika målnivåerna av Wixom och Watson (2010). 

 Barriärer, limitationer och styrande faktorer 
R1 beströk att en stor problematik och utmaning från hens egna erfarenheter var att få ledningen 
och organisationer att känna ägarskap över BI-lösningarna, att få företagen att ta an dem som 
sina egna system. Vidare berättade R1 att det finns fall där BI-lösningar skapats, men inte 
använts för att organisationen inte förstått värdet i det och underhållit lösningen. R1 benämnde 
även flera andra barriärer och limitationer som presenterats i kapitel 2.0, bland annat ansåg R1 
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att problematik i många fall kunde kopplas till organisationers brist på kunskap om BI, dess 
vagt definierade affärsmål och brist på stöd från ledningen. Förutom barriärerna kan detta 
förknippas till de kritiska faktorerna P2, P3, P4, O1, O2 i tabell 9 då de direkt eller indirekt 
åtgärdar detta.  

R2s erfarenheter tydde på att stora problem finns i att få ledningen/styrelsen i företag att förstå 
vikten av BI-lösningarna som R2 och hens team implementerar. Detta leder i sin tur till likt det 
R1 vittnar om, att organisationen inte känner ägarskap, eller använder den lösning som har 
skapats. R2s erfarenheter kan även direkt kopplas till barriärer som, brist på kunskap inom 
organisationen gentemot BI, motstridig ledning och personal i övrigt pga. den ”mänskliga 
faktorn”. Exempel på detta berättade R2, att när hen och hens IT-team jobbat med ett projekt 
för att byta ut kassasystemen och införa ett BI-system, fanns det individer i organisationen som 
vägrade lära sig, använda sig av, och acceptera de nya systemen. Förutom barriärerna kan detta 
förknippas till de kritiska faktorerna P2, P3, P4, O1, O2 i tabell 9 då de direkt eller indirekt 
åtgärdar detta. 

R3 och hens erfarenheter tydde på att dålig planering, och budgetering och resurser i allmänhet 
var barriärer och styrande faktorer för de projekt R3 varit iblandad i. Men även dålig 
kommunikation. R3 benämnde exempel där de jobbat tillsammans med konsulter som inte 
jobbat agilt, och fått en BI-lösning levererad som inte motsvarade förväntningarna 
överhuvudtaget. Detta kan direkt förknippas till att faktorerna P1,P5,P2 i tabell 9 är kritiska då 
de direkt eller indirekt åtgärdar detta.  

 Viktiga faktorer – Respondenternas egna tankar 
Oavsett storleken på utvecklingsprojekten anser R1 att det som är viktigt vid implementeringen 
av BI-system att utvecklingen är agil, att man kontinuerligt följer projektet, sätter krav och 
stämmer av samt utför inkrementella leveranser. Vidare anser R1 att det är superviktigt med 
hur utrullningen av BI systemen går till. Detta inkluderar dess leverans, slutanvändare och hur 
organisationen skulle använda sig av BI-systemet. Hens erfarenheter tydde på att detta område 
fick för lite uppmärksamhet och är något som är livsviktigt för BI-projekten.  

R1 berättade även att hen pratade mycket med sina kunder om något hen kallade för ”BI-
strategin” där hen förtydligade vikten av att ha en genomtänkt BI-plan i det stora hela. Planen 
innehåller i sin tur riktningar och prioriteringar för företaget, var man är på väg inom BI, på 
kort och inom längre sikt. R1 betonade att om denna genomtänkta plan fanns blev det betydligt 
enklare och mer träffsäkert att implementera något.  

När det gäller större och mindre storlekar har R1 olika åsikter om vad som är nödvändigt och 
viktigt. För större projekt är användningen av KPIs viktiga för utvecklingsprocessen. Detta 
medför att man kontinuerligt kan mäta hur projekten går, och avgöra hur ett projekt har gått.   

Detta ansågs inte viktigt vid mindre utvecklingsprojekt, där det snarare var viktigt med den 
kontinuerliga avstämningen som kunde kopplas till det agila arbetssättet.  
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Oavsett storleken på utvecklingsprojekten anser R2 att det viktigaste för BI-implementationer 
är ett stöd och en sponsring från ledningen och sammanfattade det som att det viktigaste är att 
”alla inom företaget är på samma sida”. Ytterligare viktiga faktorer R2 spontant kom på var 
att organisationen behövde ha en tydlig målsättning med vad projektet skulle uppnå, något som 
gick ihop med hens åsikt att alla behövde vara på samma sida. Detta för att R2 hade erfarenheter 
där ledningen haft ”spretiga” åsikter vilket som har gjort att slutprodukten ej uppnått sin fulla 
potential.  

R3 anser likt R2 att det viktigaste inte har någon förknippning till företagens storlek utan är 
förknippat till projektgruppen och de huvudsakliga inblandade som projektledarna, 
slutanvändarna och intressenterna. R3 ansåg att det viktigaste var att dessa var engagerade och 
entusiastiska samt la ned tillräckligt med resurser för att uppnå de mål som projektet hade.  

Respondenternas egna tankar om viktiga faktorer kunde direkt kopplas till faktorerna O1, O2, 
O3, P1, P2, P3 och P4. Och indirekt kopplas (Förutsättningar för det de berättade) till P5, T1, 
T2 samt T3.  

 Kritiska faktorer – Ramverket 
I tabell 10 presenteras varje enskild respondents åsikter om faktorerna i ramverket är kritiska, 
och i vilken mån. Sammanfattningar kring respondenternas tankar om faktorerna är bifogade i 
appendix D-F. Dessa har sedan tillsammans med underkapitlen 7.1.1 – 7.1.3 samt frågorna 14-
16 i appendix C bildat analysunderlaget till kapitlet 7.2.  

Tabell 10 Respondenternas	sammanfattade	uppfattningar	om	ramverkets	faktorer	

Faktor Respondent 1 Respondent 
2 

Respondent 
3 

O
rg

an
is

at
or

is
ka

 fa
kt

or
er

 

O1) Hängivet stöd och 
engagemang samt 

sponsring från 
ledningen 

Väldigt kritiskt Kritiskt Mycket 
kritiskt 

O2) Klar affärsvision 
och ett väl etablerat 

affärsmål 

Kritiskt beroende på 
projektets 

storlek/omfattning 

 

Kritiskt 

 

Viktigt men 
inte 

superkritiskt 

 O3) Tillräckligt med 
resurser 

Kritiskt Kritiskt Kritiskt 

Pr
oc

es
su

el
la

 
fa

kt
or

er
 

 

P1) Affärsdriven 
iterativ 

utvecklingsansats 

 

Väldigt kritiskt 

 

 

Kritiskt 

 

Väldigt 
kritiskt 
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P2) Inblandade 
slutanvändare Kritiskt Kritiskt Väldigt 

kritiskt 

P3) Utbildad 
personal/användare Kritiskt Fördel Kritiskt 

P4) Affärsorienterad, 
motiverad, kompetent 

projektledning 
Kritiskt Kritiskt Kritiskt 

P5) Balanserad 
projektgrupp Kritiskt Fördel Kritiskt 

T
ek

ni
sk

a 
fa

kt
or

er
 

 

T1) 
Affärsdrivet/Centrerat 
skalbart och flexibelt 

tekniskt ramverk 

Affärsdrivet kritiskt, 
Skalbart och flexibelt 
kritiskt beroende på 

affärsmålen/visionen. 

Beror på 
affärsmålen 
och visionen 

Kritiskt 

T2) Pålitlig 
Datakvalitet 

Superviktigt/kritiskt Kritiskt Väldigt 
kritisk 

T3) Lämpliga 
teknologier och 

verktyg 
Tolkningsfråga Kritisk men 

given 
Viktigt 

7.2 Förändringsunderlag  
Utifrån analysen av intervjuerna kunde underlag till förbättring och utvecklande av ramverket 
tolkas. Förbättringsförslagen är tolkade och analyserade i respektive underkapitel.  

 Lämpliga teknologier och verktyg 
Samtliga respondenter hade tankar och åsikter om faktorn lämpliga teknologier och verktyg, 
de ansåg den förvisso som kritisk men menade på att den uppfylldes med de andra faktorerna. 
Faktorn ansåg därför som överflödig, och platsade inte in som en ”kritisk framgångsfaktor” 
enligt studiens definition enligt samtliga respondenter.   

 KPIs 
Intressant information tillkom om KPIs, något som ramverket inte inkluderat. R1 med sin långa 
erfarenhet gav flera exempel på hur detta gynnade BI-projekt och var en nyckel till framgång. 
Dessa har inte inkluderats i ramen med faktorer men att identifiera dem är något som bland 
annat Hawking och Sellitto, (2010) inkluderat som en kritisk framgångsfaktor. Som motvikt 
till att detta inte är kritiskt i ramverket finns det flertalet studier som inte nämnt KPIs 
överhuvudtaget  (Tex Yeoh, et al., 2008; Yeoh & Koronios, 2010; Yeoh & Popovic, 2016). 
Samt att R1 ansåg att detta var en faktor som gällde endast medelstora/stora företag.  
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Därför anses det att KPIs istället kan kopplas till en övergripande faktorer vad det gäller 
projektplanen och dess utförande.  

 Utrullning 
Samtliga respondenter nämnde direkt eller indirekt erfarenheter med svårigheter och problem 
vad det gäller utrullningen av systemen, detta tas dock i viss mån hänsyn till i ramverket i form 
av faktorerna inblandade slutanvändare, och erfaren och utbildad personal.  

En bättre förklaring för utrullningen eller en specifik faktor för detta, skulle dock kunna 
inkluderas för att öka tydligheten i ramverket, som en del andra studier har gjort (t ex Hsiao, 
2012; Presthus, et al., 2012; Sangar & Iahad, 2013; Vodapalli, 2009). 

 Lagar och regler – Legala faktorer 
R1 nämnde ramverkets avsaknad av hänsyn till legala faktorer, som exempel gav R1 PUL 
(personuppgiftslagen) och riskhantering. Tillexempel inom flygbranschen, där det finns lagar 
och regler som behöver följas, ett exempel på detta är att vem som helst inte skall kunna spåra 
vilka passagerare som sitter på en viss flight. Sammanfattningsvis nämnde R1 hur viktigt det 
var att regler, lagar och etiska aspekter tog i hänsyn till. R3 berättade en upplevelse inom 
samma spår, det företaget R3 jobbade på hade vid ett tillfälle fått redovisa en BI-lösning för 
konkurrensverket, och berättade det som ett ”förhör” som tvingat dem att korrigera lösningen 
för att den skulle anses som laglig.  

Legala faktorer, risk och krishantering har nämnts i ett fåtal studier (t ex Hasan, et al., 2012; 
Olbrich, et al., 2012) skribenten finner ingen anledning, eller motargument i den analyserade 
litteraturen till att detta inte skall ingå i ramverket då det som R1 intygat är kritisk för ett BI-
systems utveckling. 

 Förtydligande 
Samtliga respondenter fann att ramverket och dess faktorer var aningen otydliga i den mån att 
det var oklart hur man skulle följa dem och uppnå dem. Som ett underlättande för att sätta 
faktorerna i en kontext skulle ramverket illustreras i en figur likt hur andra studier gjort (t ex 
Yeoh, et al., 2008; Yeoh & Koronios, 2010; Yeoh & Popovic, 2016).  

 Verifieringar 
Som appendix D-F sammanfattar samt som tabell 11 illustrerar, uppfattades samtliga faktorer 
förutom T3 som kritiska. Samtliga faktorer, kunde dessutom från de öppna frågorna verifieras 
som kritiska, via direkta och indirekta kopplingar. 
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8 Resultat 
Förändringsunderlaget i kapitel 7 gjorde tillsammans med att varje enskild faktor kontrollerats 
och att stora delar av studiens teoretiska ramverk kunnat verifieras med kopplingar från det 
respektive respondent sagt, att ett resultat kunde bildas.  

 Förändringar  
På det ursprungliga ramverket (tabell 9) följande förändringar som resultat av analysen:  

- För att lägga till faktorer gällande det legala skapades en ytterligare dimension. Denna 
dimension döptes till Legala faktorer och består av två faktorer: Etik, lagar och regler 
samt Risk/krishantering. Faktorerna skapades delvis utifrån det R1 samt R3 sagt, men 
också med en vetenskaplig grund i studier (t ex Ravasan & Savoji, 2014; Hasan, et al., 
2012; Olbrich, et al., 2012). Dimensionen illustreras i tabell 11 
 

- Faktorn ”Lämpliga teknologier och verktyg” togs bort. 
 

- En översiktlig figur skapades som förtydligade ramverket och varje dimensions och 
dess faktorers syfte. Detta syftade till att förtydliga användningen, samt vikten av varje 
dimension, tex för utrullningen och förvaltningen.  Figuren illustreras i figur 9. 

Tabell 11 Tillkommen dimension och dess faktorer 

Faktor: Syftar till: Källor: 

L
eg

al
a 

Fa
kt

or
er

 

 

L1) Etik, Lagar och 
regler 

Att utvecklingen av systemet, och att BI-
systemet följer de lagar och regler som 

finns. Och att etiska aspekter relevanta för 
området tas i hänsyn till. 

R1, R3 

L2) Risk/Krishantering 

Att eventuella risker utvärderas och vid 
höga risker, planeras en krishantering 
därefter för att gardera mot kaotiska 

situationer. 

R1, R3  

 
(Ravasan & 
Savoji 2014) 

 

 Resultatet av intervjuomgång 2 
Samtliga respondenter fick se studiens resultat, och säga sina slutgiltiga tankar utifrån 
intervjuguiden i appendix G, Ingen information tillkom som tillförde någon förändring till den 
skapade figuren, eller tabellen. Resultatet kunde därför valideras som forsknings samt 
verklighetsförankrat. Tips och tankar som kan härledas till framtida forskning tillkom, samt 
positiva åsikter från samtliga respondenter om de legala faktorerna.  
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9 Slutsats 
I detta kapitel dras en slutsats från analyserna, och dess resultat som bildat svaret på 
frågeställningen. Slutsatserna förklarar studiens bidrag till forskningen, betydelse för SMF 
samt ger förslag på framtida forskning.  

9.1 Svar på frågeställningen 
Studien ämnade till att identifiera de faktorer kritiska för implementationen av BI-system i 
små och medelstora företag för att besvara frågeställningen: ”Vilka är de kritiska 
framgångsfaktorerna för implementation av ett business intelligence system i små och 
medelstora företag?” Svaret på frågan förtydligas i tabell 12 och förtydligas i figur 9. Detta 
följs upp med en diskussion som sätter resultatet i ett perspektiv gentemot frågeställningen.  

Tabell 12 Resulterade kritiska framgångsfaktorer och dess förklaringar 

Faktor Syftar till  

O
rg

an
is

at
or

is
ka

 fa
kt

or
er

 

O1) Hängivet stöd och 
engagemang samt 

sponsring från 
ledningen 

Att organisationen/avdelningen som 
implementerar bi lösningen, och dess 

ledning är engagerade, stödjer och sponsrar 
BI-projektet från start till slut 

O2) Klar affärsvision 
och ett väl etablerat 

affärsmål 

En strategisk affärsdriven affärsvision 
planerad utifrån BI-initiativet som är i linje 
med affärsmålen. (BI-initiativen integrerade 

i den övergripande strategin) 

O3) Tillräckligt med 
resurser 

Att det från projektet start till slut finns 
passande resurser tillgängliga för att uppnå 

målet. 

Pr
oc

es
su

el
la

 fa
kt

or
er

 

 

P1) Affärsdriven 
iterativ 

utvecklingsansats 

Att projektomfattningen planeras efter 
affärsmålen enligt en agil ansats med 

kontinuerliga avstämningar, milstolpar och 
inkrementella leveranser för att dels 

försäkra att projektet är på rätt väg och når 
framgång och dels leverera BI-lösningen i 

omgångar för att det skall antas lättare. 

P2) Inblandade 
slutanvändare 

Ett aktivt deltagande av slutanvändare i 
implementations processen och projektet 

för att dess åsikter skall höras, tas i hänsyn 
till och försäkra att slutprodukten motsvarar 

dess förväntningar 
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P3) Utbildad 
personal/användare 

En lämplig utbildning av 
användare/personal för att de skall kunna 

förstå sig på och hantera BI-systemet för att 
kunna utnyttja dess fulla potential. 

P4) Affärsorienterad, 
motiverad, kompetent 

projektledning 

En projektledning/ledare som kan förutse 
organisationsmässiga utmaningar och ändra 

projektets kurs därefter. Och som har en 
stor förståelse för organisationen, 

teknologin och förmågan att översätta 
denna kunskap till krav. 

P5) Balanserad 
projektgrupp 

Att projektgruppen representeras av 
individer med en varierande bakgrund som 
tillsammans bildar en grupp med en bred 

komposition av kunskaper. Från teknisk till 
affärsmässig expertis. 

T
ek

ni
sk

a 
fa

kt
or

er
 

 

T1) 
Affärsdrivet/Centrerat 
skalbart och flexibelt 

tekniskt ramverk 

Att BI:s tekniska ramverk är flexibelt och 
skalbart så att det lätt kan anpassas, 

utvecklas och därmed följa affärskraven när 
de förändras. 

T2) Pålitlig 
Datakvalitet 

Att data är pålitlig och uppfyller kvalitets 
och integritetskraven i käll-systemen så att 

BI-systemet som sedan skall använda sig av 
dessa data förser beslutsfattare med 

information som är pålitlig 

L
eg

al
a 

Fa
kt

or
er

 

 

T3) Etik, Lagar och 
regler 

Att utvecklingen av systemet, och att BI-
systemet följer de lagar och regler som 

finns. Och att etiska aspekter relevanta för 
området tas i hänsyn till. 

T4) 
Risk/Krishantering 

Att eventuella risker utvärderas och vid 
höga risker, planeras en krishantering 
därefter för att gardera mot kaotiska 

situationer. 
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Figur 9 Illustrerat ramverk för de kritiska framgångsfaktorerna 
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Litteraturstudien som ramverket skapades utifrån bestod av en samling litteratur där endast en 
av artiklarna hade en koppling till SMF. Faktorerna i ramverket adopterades med hjälp av 
dimensioneringen från samtlig litteratur. Förvisso togs samtliga barriärer som visats enligt 
bland annat Olzak & Ziemba (2012) i bakgrundskapitlet i hänsyn till när faktorerna skapades, 
men samtidigt är samtliga faktorer detsamma som de som använts i andra studier för stora 
företag. Som nämnt är majoriteten av faktorernas huvudsakliga källa Yeoh, et al., (2008) och 
Yeoh & Koronios, (2010) samt Yeoh & Popovic, (2016).  

Däremot har kontextuella faktorer identifierats i analysen, faktorer som inte funnits med i 
någon analyserad litteratur. Huvudsakligen är de att det kan argumenteras utifrån 
respondenternas erfarenheter att faktorerna T1(R1, R3) samt O2(R1, R3) är mindre viktiga vid 
mindre projekt och blir viktigare ju större projektet är.  

Utifrån målnivåerna kan dessa faktorer bli kritiska när målnivån är en BI-infrastruktur eller en 
total organisationstransformation och inte lika viktiga vid en eller enstaka applikationer. Det 
skulle därför även kunna anses att de absolut mest kritiska faktorerna, skiljer sig vid mikro-
små företag och medelstora företag då små och mikroföretag tenderar till att använda sig av 
enklare lösningar (R1, R2, R3). Samtidigt kan medelstora företag, implementera små lösningar 
och vise versa.  

Det logiska argumentet är att faktorerna skiljer sig enligt Wixom och Watsons (2010) 
målnivåer, och inte efter storleken på företaget. Förvisso är det större chans att större företag 
implementerar större lösningar (tolkat från samtliga respondenter) men samtidigt finns 
möjligheten att större företag implementerar mindre lösningar. Detta går i enlighet med 
förklaringarna av målnivåerna och dess nytta enligt Wixom och Watson (2010). Det kan därför, 
som studiens resultat pekar på argumenteras för att de kritiska framgångsfaktorerna inte skiljer 
sig beroende på företagets storlek, utan på projektets storlek och dess syftande mål-nivå. Det 
skulle därför vara motiverat att skapa ramverk för små, medelstora och stora BI-projekt med 
olika syften(målnivåer), och inte för företagets storlek. För att i sin tur avgöra vad som är ett 
stort eller litet BI-projekt kan Wixom och Watsons (2010) målnivåer och studie med fördel 
användas.  

För att bilda ett ramverk för den generella kategorin av företag ”SMF” blir det säkra kortet 
därför att skapa ett ramverk som har faktorer som för små projekt kan anses som överdrivna 
medan medelstora företag anser dem som relevanta. Detta eftersom att det inte skadar små 
projekt att följa de kritiska faktorerna som kan tolkas som ”överflödiga” utan, kan istället ge 
extra nytta (som tolkat från samtliga respondenter).  

De faktorer, L1 samt L2 som har tillkommit under studiens analys, är vad skribenten kan tolka 
utifrån respondenternas erfarenheter inte heller specifika för SMF. Det är istället faktorer, som 
är lika relevanta oavsett projektets storlek och syfte men för någon anledning inte funnits med 
i något tidigare skapat ramverk. Förvisso har aspekterna som nämnt identifierats i ett fåtal 
studier (t ex Hasan, et al., 2012; Olbrich, et al., 2012) men inte översatts till konkreta faktorer, 
eller en dimension.  
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Vidare kan det från respondenternas erfarenheter, argumenteras för att desto större projektet 
är, desto högre är riskerna och därför blir de kritiska faktorerna viktigare.  

9.2 Bidrag till forskningen 
Först och främst har studien med sin datainsamling från intervjuerna kunnat validera att de 
vanligaste barriärerna nämnda i kapitel 2.2 stämmer väl överens med samtliga respondenters 
verklighet.  

Som resultatet visar, och slutsatsen argumenterat för, har bidraget till forskningen och svaret 
på frågeställningen visat att faktorerna inte skiljer sig beroende på företagsstorleken, däremot 
har ramverket som nämnt tillfört en dimension som inte identifierats i tidigare studier. 
Dimensionen kan inte heller kopplas till någon barriär eller problematik i studiens teoretiska 
ramverk. Detta betyder att studien och dess undersökning har identifierat ett område som 
tidigare inte fått någon större uppmärksamhet (förutom en viss uppmärksamhet när det gäller 
riskhantering i allmänhet t ex Hasan, et al., 2012; Olbrich, et al., 2012).  

Dessa faktorer är kritiska, då att följa lagen är ett måste, samt att en risk och krishantering som 
tolkat från R1 samt R3 är något som måste finnas, då ett projekt som har risker, utan en planerad 
krishantering kan sluta väldigt illa.  

Kanske, har tidigare studier sett denna dimension som en självklarhet, eller något som ingår i 
planeringen av projektet. Denna studie och dess resultat och analys pekar dock på att det är 
något som skall ligga utanför, för att säkerställa att lagar och regler följs samt att vid eventuella 
kriser finns en riskhantering som gör att de negativa följderna minimeras.  

Etiska aspekter, går i många fall hand i hand med lagen och regler. BI-lösningar är i somliga 
fall i en gråzon mellan vad som kan anses som lagligt och vad som är etiskt korrekt. Beroende 
på kundkretsen och vem BI-systemet utvecklat åt kan det vara kritiskt att etiska aspekter följs. 
Många utvecklare skulle dock anse att etiska aspekterna alltid kommer i första hand, före ett 
företags behov (Tolkat från samtliga respondenter) 

 Resultatets betydelse och användning för SMF 
Det resultat som presenterats i kapitel 7.3 med den slutsats som har dragits, betyder att SMF 
kan ta del av och använda sig av den forskning som finns gällande kritiska framgångsfaktorer, 
trots att denna utgår från stora företag. Det SMF behöver tänka på för att göra detta är dock att 
en viss kontext finns till faktorerna. Denna kontext berör främst hur viktig varje enskild faktor 
är i förhållande till projektets storlek och syfte. Det kan dock argumenteras, att kontexten inte 
är så viktig, eftersom att det som nämnt inte skadar mindre projekt att följa alla kritiska 
framgångsfaktorer, utan att det snarare gynnar dem. Denna slutsats bör dock undersökas vidare 
i framtida forskning för att säkerställas. 

 Mål som uppnåtts 
Med frågeställningen var målet att förse SMF en förtydligad grund att utföra BI-projekt och 
implementationer från, detta har uppnåtts då studiens resultat bevisar att de framtagna 
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faktorerna i övrig forskning är kritiska även i SMF. SMF kan därför använda sig av faktorerna 
för att lyckas med sina projekt och implementationer.  

 Mål som inte uppnåtts 
Skribenten anser, att målet att undersöka och klargöra de kontextuella faktorerna som existerat 
inte till fullo uppnåtts, detta eftersom förklaringarna för varje fenomen bakom uppfattade 
kontextuella faktorer inte kunnat förtydligas. Detta har bidragit till att skribenten fått en god 
uppfattning om vad som behöver utföras i den framtida forskningen.  

9.3 Framtida forskning 
För att undersöka de kontextuella faktorer, som nämnts och bevisats existera inom faktorerna 
och projekt beroende på dess storlek och syfte, skulle ramverket behöva testas och tillämpas i 
fallstudier som dokumenterar och analyserar kontexten till varje faktor, för att få en bra 
förståelse för de kontextuella faktorerna skulle därför fallstudierna dessutom behöva utföras i 
olika projektstorlekar där olika målnivåer vill uppnås. 

 Användning av ramverket 
Som bland annat R1 betonade, med sin långa erfarenhet och höga expertis inom BI projekt är 
det absolut viktigaste planeringen av projektet. En lyckad planering är ett lyckat BI-projekt och 
som nämnt, kunde samtliga delar i hens förklaring av den typiska planeringen kopplas till varje 
faktor.  

Detta leder skribenten till att dra slutsatsen att dels finns en stor bevisvärde i att faktorerna i 
ramverket är essentiella och kritiska, men också att faktorerna och ramverket med ytterligare 
forskning skulle kunna förklaras, förtydligas så att projektledningar och chefer med flera, kan 
använda faktorerna för att säkerställa en BI-planering som leder dem i mål. Detta kan dessutom 
direkt kopplas till det samtliga respondenter var intresserade av, hur ramverket skall tillämpas 
och följas i ett projekt.  

Skribenten anser därför att det är essentiellt att framtida forskning, använder ramverket och 
dess faktorer, eller liknande ramverk i tillexempelvis fallstudier för att skapa förtydligar om 
hur man använder faktorerna, vad faktorerna kräver för att uppnås med mera. Detta skulle även 
bidra till att validera ramverket och dess funktion.  

 KPIs 
Det tillkom intressant information om KPIs, och övertygande argument att dessa var bra och 
essentiella i utvecklandet av BI-system, men dessa förknippades till den övergripande 
projektplanen, affärsvisionen och affärsmålen istället för en enskild framgångsfaktor. Detta 
betyder dock inte, att KPIs ej bör undersökas. Snarare tvärtom. Skribenten anser att framtida 
forskning bör kontrollera KPIs som en alternativ metod gentemot kritiska framgångsfaktorer 
för att lyckas med sitt BI-projekt.  
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10 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens genomförande, dess resultat, svårigheter och andra egna 
reflektioner som skribenten själv har gjort.  

Studien ämnade till att identifiera de faktorer kritiska för implementationen av BI-system i 
små och medelstora företag för att besvara frågeställningen: ”Vilka är de kritiska 
framgångsfaktorerna för implementation av ett business intelligence system i små och 
medelstora företag?” Resultatet på frågan och tillsammans med den slutsats som har dragits 
visar att det inte är någon skillnad på faktorerna i sig när det gäller SMF gentemot stora företag. 
Utan skillnaden kan istället härledas till projektets storlek och syfte.  

Detta resultat i sig är något som inte är direkt nämnt i studier relaterade till de kritiska 
framgångsfaktorerna (de studier som ingått i litteraturstudien) utan kan istället, relateras till 
Wixom & Watsons (2010) studie om BI och dess målnivåer, där man tydligt redogör att olika 
målnivåer kräver olika sorters engagemang och förutsättningar.  

Studien fick med detta, inte ett avvikande resultat som visade att SMF har helt andra kritiska 
framgångsfaktorer än stora företag. Istället kunde studien verifiera att de faktorer som är 
framforskade och testade är minst lika kritiska i SMF. Detta stämmer väl överens med den 
studie Olzak & Ziemba (2012) utfört på SMF, där de tagit fram kritiska framgångsfaktorer 
specifika för SMF, men som det tydliggjordes i dimensioneringen och skapandet av denna 
studies initiala ramverk, bestod de av samma beståndsdelar som majoriteten av alla andra 
faktorer. Skribenten fick därför redan vid dimensioneringen och skapandet av studiens faktorer 
en idé om att faktorerna inte skulle komma att skilja sig, vilket analysen verifierade.  

Trots detta har studien verkligen inte varit förgäves, fynd har gjorts som inte identifierats i 
tidigare studier som tillägget av de legala faktorerna, och att faktorernas betydelse skiftar 
beroende på projektens storlekar och dess syfte.  

10.1  Egna reflektioner  
Som en lämplig forskningsmetod, valde jag att kombinera litterära studier med intervjuer. Detta 
eftersom att analyserad litteratur visade sig göra på detta sätt och att det bland annat nämndes 
av väl citerad artikel (Turban, et al., 2001), att det var ett framgångsrikt sätt för att ta fram 
kritiska framgångsfaktorer. 

Målsättningen var att hitta fem respondenter att utföra intervjuer med, men med den 
urvalsspecifikation studien hade var det väldigt svårt att hitta respondenter med rätt kunskaper 
som hade en timme över för en intervju. Jag fick därför nöja mig med mina tre respondenter.  

Att intervjuer endast utfördes med tre olika respondenter kan anses som studiens svaghet, fler 
intervjuer hade tillåtit skribenten att verifiera och korrigera det skapade ramverket mer exakt 
och kan definitivt anses som en svaghet i studien. Men samtidigt som det kan anses som en 
svaghet, kan det i och med att samtliga respondenter i majoriteten av alla fall antydde på samma 
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saker trots att de hade vitt spridda bakgrunder och erfarenheter dras slutsatsen att analysen, och 
dess datainsamling och resultat är trovärdigt.  

Respondent 1 har en väldigt lång erfarenhet och har jobbat inom flera olika stora företag med 
BI, hen var också kopplat till ett stort team och kunde därför bolla med många andra personer 
och på så sätt ”tala” för en större grupp av experter. Detta i sig gav R1s svar, tankar och 
erfarenheter en stor vikt i analysen och skapandet av studiens resultat.  

Det intressanta är just också det att, trots att respondenterna hade så olika bakgrunder, 
erfarenheter och expertisområden vittnade de alla ofta indirekt på samma saker. Det krävdes 
dock att skribenten analyserade intervjuerna och dess rådata noga för att kunna se detta, men 
utifrån de olika perspektiven och slutsatserna respondenterna drog kunde det kopplas ihop med 
varandras åsikter. Detta trots att skribenten fick det entydiga intrycket när jag läste den litteratur 
som bildat studiens teoretiska ramverk, och att en respondent nämnde det, att BI är ett ”Högt 
fragmenterat område”. 

Området BI kanske är fragmenterat, och svårtolkat. Men som respondenterna och analysen för 
mig veterligen har bevisat, är erfarenheterna oavsett bakgrund med BI matchande i det stora 
hela.  

  Upplevda svårigheter 
Större delen av svårigheterna med studien har varit relaterat till den första delen av studien och 
dess bakgrundskapitel. Det har varit väldigt svårt att bestämma vilken nivå informationen i 
bakgrunden skulle vara på, hur mycket information som skulle finnas och vad som har varit 
viktigast att betona. Med hjälp av boken som Berndtsson, et al., (2008) skrivit och dess tips att 
skära ned målgruppen så fick jag slutligen till ett bakgrundskapitel jag blev nöjd med. När jag 
sedan genomförde min studie, bekräftades det för mig att mitt bakgrundskapitel var relevant 
då jag hela tiden har kunnat återblicka till bakgrundskapitlet för att verifiera saker som 
uppkommit under analysen. 

En annan väldigt stor svårighet var förknippad med litteraturstudien. Litteraturstudien skulle 
ligga till grund för intervjuerna och intervjuernas analys. Det var därför väldigt svårt att placera 
in litteraturstudien lämpligt mellan metod, genomförande och analys och resultat då det var 
tvunget att den för studiens röda tråd att behövde komma före själva analysen av intervjuerna. 
Vidare så fanns det stora svårigheter med litteraturstudien då den största majoriteten av alla 
begrepp och kritiska framgångsfaktorer som lokaliserades inte hade något svenskt motsvarande 
begrepp. Jag fick därför själv översätta dessa så gott det gick, men det har tyvär orsakat en viss 
kunskapsglidning. Detta gjorde att jag fick förtydliga de faktorer jag valde ut.  

Sist men inte minst, har det varit väldigt svårt att få tiden fördelad på ett optimerat sätt. Jag har 
jobbat varje dag med exjobbet, vissa dagar fler timmar än andra men tiden har snittat ganska 
högt. Ibland har jag suttit fast i ett stycke text i flera timmar för att försöka få till det så bra som 
möjligt. Nu i efterhand så önskar jag att jag inte var så noga med allt i början, utan bara skrev 
på och gick igenom alla kapitel för att korrigera dem i efterhand istället för att försöka skriva 
det perfekt från start.  
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  Kritiska framgångsfaktorer 
Under studiens gång, har min uppfattning om kritiska framgångsfaktorer förändrats, från 
början tänkte jag att det var nyckeln för att lyckas med projekten och såg inget dåligt med dem 
innan jag utförde min litteraturstudie och intervjuerna och dess analys. Kritiska 
framgångsfaktorerna kan verkligen anses som ”luddiga” och otydliga. Vad klassas egentligen 
som kritiskt? Var drar man avgränsningarna till vad som skall inkluderas? Den definition som 
användes är som nämnt kritiska framgångsfaktorer inom kontexten som BI som en 
”uppsättning av kritiska uppgifter och förfaranden vars utförarande bör ske med stor 
skicklighet, för att säkerställa BI systemets lyckade implementation” Jag anser personligen inte 
att, de kritiska framgångsfaktorerna är helt schyssta gentemot denna definition, trots att 
förklaringarna och faktorerna är tagna från studier som använder sig av just denna definition.  

Detta är till stor del för att alla analyserade studier tar fram och berättar vad som är de kritiska 
framgångsfaktorerna, men ingen studie berättar hur de skall uppfyllas. Man kan säga att 
ledningen skall vara engagerad och målmedveten. Men hur blir ledningen engagerad och 
målmedveten? Om man inte förklarar hur faktorerna uppfylls, kan man då säga att de bör 
uppfyllas? Hur använder sig ett företag av faktorerna OCH säkerställer att de uppfylls?  

Dessa är spontana frågor som har uppkommit under studiens gång, samtidigt så är faktorerna 
kritiska som bevisat, men det finns enligt mig en gråzon mellan faktorerna och utförandet som 
uppfyller faktorerna, samt var avgränsningarna för faktorerna går. Ett exempel på detta är de 
studier som har med faktorer som är repetitiva, och säger emot sig själva som exempel gavs på 
i kapitel 6.2. Skulle jag tillexempelvis kunna inkludera en faktor som ”Låg sjukskrivning” och 
argumentera för att det är kritiskt för implementationen att projektgruppen inte är sjukskrivna?  

Detta leder mig istället in på fallstudier och KPI:s 

  Fallstudier 
Jag önskar, att det hade funnits tid och resurser för mig att utföra en eller två fallstudier med 
det ramverk som jag skapade och validerade. Detta hade gett en intressant kontrast och 
möjligheten att berätta mer exakt hur ramverket ska tolkas och användas. Annars är jag väldigt 
nöjd med det val jag har gjort. Jag tycker verkligen att det har varit en intressant kontrast mellan 
litteraturstudien och kartläggningen och intervjuerna och dess analys. Detta eftersom att jag 
vid litteraturstudien fick saker så ”klara” för mig själv men att jag sedan vid intervjuerna märkte 
att ordet och begreppet ”kritiska framgångsfaktorer” var högst förvirrande för respondenterna.  

  KPIs 
Som nämnt i analysen, tillkom intressant information om KPIs, vilket huvudsakligen 
grundades i att en av respondenterna först trodde att jag syftade på just KPIs under min intervju. 
Detta fick mig att tillägga i bakgrundskapitlet ett förtydligande vad KPIs innebar, och vad 
kritiska framgångsfaktorer innebar. 

För organisationer, och projekt har jag bildat uppfattningen om att användandet av KPIs är ett 
väldigt vettigt sätt för att lyckas med ett projekt, kanske till och med ett bättre koncept än 
kritiska framgångsfaktorer. Detta har gjort att jag idag, om jag fick göra om min studie istället 
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hade fokuserat på KPIs och försökt forska i hur de kan användas för att lyckas med BI-
implementationer.  

Min egen uppfattning är att KPIs skulle kunna klassas som en lika stor ”nyckel” till framgång 
som Yeoh och Koronios (2010) tycker att kritiska framgångsfaktorer är en nyckel till framgång 
för BI-implementationer.  

10.2  Etiska aspekter 
Forskningen jag har utfört har bedömts ha en låg riskprofil. Jag utvärderade risken med mitt 
projekt och kom snabbt fram till att de möjliga etiska riskerna fanns vid intervjuerna och 
intervjudeltagarnas säkerhet. Jag tillämpade därför alla de tips som Flick (2014) nämnde, samt 
läste det vetenskapliga rådets senaste upplaga om god forskningsetik. Detta gjorde i sig att 
intervjudeltagarna kunde känna sig trygga. Med varje intervjudeltagare, som tidigare var för 
mig okända har en god relation bildats där samtalen mellan oss är trygga. Detta beror till stor 
del på att jag varit tydlig med alla de åtgärder jag skulle vidta för att försäkra deras trygghet 
och anonymitet. För att detta skulle gå så bra som möjligt, föreställde jag mig ett ”worst case 
scenario” utifrån en intervjudeltagares perspektiv, och tänkte sedan vad för risker det medförde 
och vilka åtgärder som krävdes för att förhindra detta. Ett tankesätt som tolkats från 
Flick(2014).  

Om jag fick sammanfatta det som medfört god etik från min sida så är det: Total ärlighet 
gentemot intervjudeltagarna, förklarandet av de risker jag identifierat för deltagarna och 
förklarandet av alla de åtgärder jag skulle vidta för att minimera riskerna.  
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Appendix A -  Listade kritiska framgångsfaktorer 
Källa Kritiska framgångsfaktorer för implementation av BI 

(Yeoh & 
Popovic, 2016)   

• Hängivet stöd och sponsring från ledningen 

• Klart preciserad affärsvision och affärsmål 

• Affärscentrerat mästerskap och balanserad 

lagsammansättning  

• Affärsdriven iterativ utvecklingsansats 

• Effektivt affärsorienterat förändringsarbete från 

ledningen (Villiga att ändra processer) 

• Affärsdrivet skalbart och flexibelt tekniskt ramverk 

• Hållbar datakvalitet och integritet  

(Ravasan & 
Savoji, 2014) 

 

• Stöd från ledningen 

• Klart preciserad affärsvision och affärsmål 

• Tillräckligt med resurser 

• Affärsstrategi i linje med BI målen 

• Användarsupport 

• Deltagande av slutanvändare 

• Användarutbildning 

• Effektivt affärsorienterat förändringsarbete från 

ledningen (Villiga att ändra processer) 

• Bra definierade användarförväntningar(informations 

krav) 

• Stark projektledning 

• Följa projektplanen 

• Riskhantering 

• Projekthantering 

• Flexibelt(agilt) arbete 

• Starkt samarbete mellan delar i organisationen 

• Hög IT kunskap i projektteamet 

• Datakvalitet 

• Datahantering 



 II 

• Lämpliga verktyg 

• Lämplig teknologi gentemot organisationen 

• Identifiering av användarnas krav 

• Skapa en DW organisation 

(Dawson & Van 
Belle, 2013) 

• Datakvalitet 

• ITs påverkan på affärsstrategin 

• Affärsfall 

• Affärsmästare*** 

• Användardeltagande 

• Teknisk kapabilitet 

• Stöd från ledningen 

• Affärsenhetsstrategin 

• Tidsrestrektioner 

• Organisations kultur 

• Automatisering av processer 

• Dynamisk marknad 

• Data klassificering 

• BI strategi 

• Produktsortiment 

• Heterogen IT infrastruktur 

• Förvaltningsmetod 

• Organisationsstorlek 

• Resurser 

• IT kapacitet    

(Sangar & Iahad, 
2013) 

• Stöd från ledningen 

• Affärsorienterat förändringsarbete från ledningen 

• Aktieägares aktiva inblandning och sponsring 

• Klar vision och klart mål 

• Effektiv projektledning 

• Organisationskultur 

• Användarutbildning och träning 



 III 

• Hängiven support från ledningen 

• Balanserad lagsammansättning 

• Affärsorienterat mästerskap*** 

• Etablerat affärsmål 

• Affärsdriven ansats 

• Projekt mästerskap *** 

• Datakvalitet 

• Pålitliga system 

• Användbara system 

(Presthus, et al., 
2012) 

• Stöd och sponsring från ledningen 

• Projekt mästerskap* 

• Interaktivt användardeltagande och 

användarutbildning 

• Projektplanering med inkrementell leverans och 

pilotsystemsansats 

• Balanserad lagsammansättning och kompetens 

• Infrastruktur och datafrågor 

• BI visionen integrerad med företagsinitiativet 

• Effektiv kommunikation 

(Hsiao, 2012) • Stöd från ledningen 

• Trovärdiga utgångar (outputs)  

• Erfarna systemutvecklare 

• Mognaden av IS applikationer 

• Mognaden av MIS 

• Användarvänligt gränssnitt 

• Användarutbildning 

• Datahantering  

• Uppnå affärsmålen 

(Olszak & 
Ziemba, 2012) 

• Stöd från ledningen 

• Klart preciserad affärsvision och affärsmål 
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• Erfaren personal 

• Kompetent BI-projektledare (ledarskap) 

• Tidigare erfarenhet och samarbete med BI-

leverantörer  

• Tillräcklig budget 

• Datakvalitet 

• Effektivt Affärsorienterat förändringsarbete från 

ledningen (Villiga att ändra processer) 

• Bra/tydliga definierade affärsmål och processer 

• Bra definierade användarförväntningar(informations 

krav) 

• Integration med andra system 

• Lämpliga teknologier och verktyg 

• Användarvänligt BI-system 

• BI flexibilitet och responsivitet gentemot 

användarförväntningarna  

(Hasan, et al., 
2012) 

• Stöd från ledningen 

• Användardeltagande/Anställdas deltagande 

• Konsultstöd 

• Förbättring av Infrastruktur 

• Effektiv Dataförvaltning 

• Utbildad arbetskraft 

• Organisationsstorlek 

• Organisationskultur 

• Organisationsstruktur 

• Konkurrens 

• Intressenter 

• Ledning/Styrelse 

(Olbrich, et al., 
2012) 

• Affärsmodell 

• Affärsstrategi 

• Datakällor  
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• Konkurrensnivån  

• Distributionskanaler 

• Resurser 

• Heterogen datastruktur 

• Kommunikation 

• Utbildning av anställda 

• BI hierarki 

• Organisationsstorlek 

• Organisationskultur 

• Organisationsstruktur 

• Automatisering 

• Stöd från leding 

• BI strategi 

• Tidsrestriktioner 

• Teknisk kapacitet 

(Yeoh & 
Koronios, 2010) 

• Hängivet stöd och sponsring från ledningen 

• Klart preciserad affärsvision och affärsmål 

• Affärscentrerat mästerskap och balanserad 

lagsammansättning  

• Affärsdriven iterativ utvecklingsansats 

• Effektivt affärsorienterat förändringsarbete från 

ledningen (Villiga att ändra processer) 

• Affärsdrivet skalbart och flexibelt tekniskt ramverk 

• Hållbar datakvalitet och integritet 

(Hawking & 
Sellitto, 2010) 

• Stöd från ledningen 

• Ledare ”champion” ***  

• Resurser 

• Användardeltagande 

• Lagets färdigheter 

• Käll-system 

• Projektets omfattning 
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• Metod 

• Affärsinnehåll 

• Styrning  

• Rapport strategi 

• Testning 

• Data kvalitét 

• Utbildning 

• Inblandning av affärs och tekniska aspekter 

• Förändrings förvaltning 

• Teknik 

• Identifiering av KPIs 

• Implementationspartners 

(Vodapalli, 2009) • Datakvalitet 

• Klart preciserad affärsvision och affärsmål 

• Hängivet stöd och sponsring från ledningen 

• Affärsdriven metodik och projektledning 

• Robust och utdragbart ramverk 

• Samarbete mellan IT-avdelningen och övriga 

avdelningar 

• Prestandaövervägande  

• Inblandad ledning 

• Inbladade slutanvändare 

• Iterativt skapande av prototyper 

• Användarutbildning och stöd 

• Informationsstyrning via BI kompetenscenter 

• Lämpliga teknologier/verktyg 

• Balanserad lagsammansättning 

• Mappa lösningar till användare 

• Integrerade BI applikationer 

• Effektivt Affärsorienterat förändringsarbete från 

ledningen (Villiga att ändra processer) 



 VII 

(Rudd, 2009) • Effektiv kommunikation 

• Samarbete 

• Innovation 

• Anpassningsbarhet 

• Ledarskap 

(Yeoh, et al., 
2008) 

• Klart preciserad affärsvision och affärsmål 

• Effektivt Affärsorienterat förändringsarbete från 

ledningen (Villiga att ändra processer) 

• Bra/tydliga definierade affärsmål och processer 

• Affärsdriven metodik och projektledning 

• Affärscentrerat mästerskap och balanserad 

lagsammansättning  

• Affärsdrivet skalbart och flexibelt tekniskt ramverk 

• Hållbar datakvalitet och ledningsstyrningsramverk 

(Williams & 
Williams, 2007) 

• Strukturerad ansats 

• Projektledning & hantering 

• Definiera affärsmålen 

• Strategisk placering av BI 

• Tillräckligt med resurser 

*** I den analyserade litteraturen är begreppet ”projekt champion” eller ”business champion” 
frekvent använt. Det finns ingen direkt översättning av detta begrepp, men huvudsakligen 
syftar begreppet till en person eller en grupp personer med höga ambitioner och kunskaper som 
inom ett projekt, implementering eller andra liknande processer har ansvar för att bland annat 
motivera och försäkra att alla deltagare är bakom projektet och dess framgång (Miles, 2013). 
 



 VIII 

Appendix B -  Mail till respondenter 
Hej! 
 
Mitt namn är Viktor Särelind och jag skriver ett examensarbete inom området Business 
intelligence (BI) på Högskolan i Skövde där jag läser det sista året i ett systemvetenskapligt 
program med inriktning mot BI.  

Det examensarbete jag skriver ämnar till att utöka förståelsen för implementationen av BI i 
små och medelstora företag (SMF), i form av att undersöka de ”kritiska framgångsfaktorer” 
som är relevanta vid implementationen av BI inom SMF. Jag har valt detta område då en hel 
del forskning inom BI talar för att mer än 50 % av alla BI-projekt läggs ned eller misslyckas. 
Och som en lösning på detta föreslår att organisationer ska ta hänsyn till de ”kritiska 
framgångsfaktorer” forskningen tagit fram. Problemet med faktorerna är dock att dessa är 
konturerade till och från stora, internationella organisationer som har helt andra 
förutsättningar och barriärer än de övriga 99,9% företag i Sverige som inte klassas som stora.  

För att besvara min frågeställning som lyder: Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för 
implementation av ett business intelligence system i små och medelstora företag? Behöver 
jag, i kombination med det teoretiska arbetet jag utfört, hitta respondent(er) att intervjua som 
har kunskap av BI-implementationer i företag med mindre än 250 anställda, tillexempel i 
form av konsultering.  

Jag har därför tagit kontakt med * som i sin tur rekommenderade mig att kontakta dig! Om 
du, eller någon annan du känner skulle kunna tänkas ställa upp på en intervju, som helt 
anpassas efter ert schema och lediga tider skulle jag gärna bestämma en tid och intervjua den 
som vill ställa upp.  

Givetvis utgår mina intervjuer från god forskningssed som skapats efter de riktlinjer och 
rekommendationer som vetenskapsrådet publicerat. Detta innebär att jag garanterar 
anonymitet, jag har inget behov av att veta namn eller liknande på den jag intervjuar och i 
min publicerade studie sedan skall det inte gå att koppla informationen varken till ert företag 
eller vilken individ som sagt vad.  

Låter detta intressant, så hör gärna av dig. Jag svarar gärna på frågor och bifogar mer 
information om min studie eller intervjuerna om så önskas.  

Med vänliga hälsningar,  
Viktor Särelind 
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Appendix C -  Intervjuguide omgång 1. 
Hej *! 
 
Vad kul att du har valt att ställa upp på en intervju med mig! Intervjun jag kommer att föra 
tillhör den kvalitativa forskningsansatsen och kan anses som öppen och responsiv, därför är 
det svårt att säga exakt hur lång tid intervjun kan tänkas ta, men cirka 30-40 minuter är en bra 
riktlinje efter mina pilotintervjuer 

Frågorna berör BI-implementering och de områden/faktorer som är essentiella för att 
implementeringen skall lyckas.  

Som jag nämnde tidigare så utgår intervjun från god forskningssed vilket som bland annat 
betyder att du får avbryta när du vill och att jag kommer att vidta åtgärder för att du skall 
förbli anonym.  

Om du är bekväm med att jag spelar in intervjun gör jag detta och transkriberar den efter 
vårat samtal, annars för jag anteckningar samtidigt som vi pratar. Om du vill kan du få se 
transkriberingen/anteckningarna innan jag inkluderar dem i min studie för att godkänna dem. 
Jag vill gärna att du väljer den datainsamlingsmetod du är mest bekväm med, för mig spelar 
det ingen roll.  

Har du några frågor kring de etiska aspekterna, som risker, datainsamling med mera? 

Jag kommer att ställa frågor utifrån den guide jag skapat, men jag är lika intresserad av 
kontextuella faktorer som det jag frågar efter. Känn därför inte att du pratar för mycket eller 
för lite, säg gärna exakt det du vill och tänker. 

Jag kommer vid ett tillfälle under intervjun, skicka en tabell till dig som jag ställer några 
frågor utifrån. Anledningen till att jag skickar tabellen är för att du i lugn och ro skall kunna 
se vad som står, då frågorna kan låta aningen komplicerade, om du inte förstår något som står 
i tabellen, eller en fråga förknippat till vad som står i tabellen säg till så förklarar jag med 
exempel 

 

Följd Fråga (orange = stödord, tankar för den som 
intervjuar) (lila = följd intervjuaren skall följa) 

Tänkt Syfte Ursprung 

1 Vad jobbar du med i dagsläget?  

- Hur länge 
-  Titel 
-  Områden 
- SMF 

Fastställa yrke, 
inleda intervjun 

(Flick, 
2014) 



 X 

2 Vad är ett/en typisk BI-system/applikation för dig?  Fastställa 
definition 

Kapitel 2 

3 Vad för erfarenheter har du relaterade till BI-
implementationer i SMF? 

fastställa 
erfarenhet,  

Kapitel 2 

4 När du varit delaktig och implementerat BI-
lösningar, Vad har varit de största utmaningarna?  

(Utrymme för följdfrågor med grund i kapitel 2.0)  

kontrollera 
barriärer/ 
limitationer, 
rikta intervjun 

Kapitel 2  

 

5 När du har varit delaktig och implementerat BI-
lösningar, vad anser du har varit viktigast inom 
implementeringsfasen för att säkerställa att 
implementeringen lyckats?  

-  Följdfrågor från tekniska perspektiv, 
organisationella perspektiv, processuella 
perspektiv 

Höra 
respondentens 
påverkade 
tankar, och 
åsikter 

Kapitel 2 

6 

 

  

Vad tänker du på när du hör begreppet ”kritiska 
framgångsfaktorer”? 
 – Vad betyder det för dig? 
 – Använder du det? Isåfall hur?  
 
   

Fastställa vilken 
uppfattning 
respondenten 
har för 
begreppet 
 

Kapitel 2 

 

7 Vad tycker du om definitionen för kritiska 
framgångsfaktorer inom kontexten för BI som ”en 
uppsättning av kritiska uppgifter och förfaranden 
vars utförarande bör ske med stor skicklighet, för att 
säkerställa BI systemets lyckade implementation” 

- Säkerställ med en följdfråga att 
respondenten tolkat rätt, (ge något enkelt 
exempel om nödvändigt) 

Förmedla 
studiens 
begrepp och vad 
respondenten 
tycker om det 

 

Kapitel 2 

8 Utifrån den definitionen, vilka kritiska uppgifter, 
förfaranden eller områden tycker du med dina 
erfarenheter har varit allra viktigast inom BI-projekt 
och implementationer? 

- Öppna för diskussion 
- Härled om behövs in på områden (t.ex. 

dimensioner) 

Ta reda på den 
intervjuades 
egna spontana 
uppfattning 

Kapitel 2 
+ 6 
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 Skicka/ visa tabell   

9 Man kan dela in faktorerna i övergripande 
kategorier, Upplever du de tre kategorierna 
organisatoriska (faktorer relaterade till t.ex. 
affärsmålen), processuella (faktorer relaterade till 
t.ex. projektet, användare) och tekniska (Faktorer 
relaterade till t.ex. infrastruktur). Som heltäckande 
eller skulle du gjort någon förändring? 

Verifiera om 
kategoriseringen 
anses 
tillräcklig/logisk 

Tabell 9 
+ kapitel 
6  

 Gå igenom, och förklara samtliga faktorer, Efter 
varje förklaring ställ följande frågor: 

 Tabell 9 
+ kapitel 
6  

10 Kan du relatera faktorn till dina erfarenheter av BI-
projekt och implementationer? 

Kontrollera 
faktor 

Tabell 9 
+ kapitel 
6  

11 Upplever du att faktorn är kritisk, i den mån att om 
faktorn inte skulle uppfyllas, tas hänsyn till så skulle 
projektet misslyckas?   

Kontrollera 
faktor 

Tabell 9 
+ kapitel 
6  

13 Tycker du att faktorn och dess formulering är 
rimlig?   

Kontrollera 
faktor 

Tabell 9 
+ kapitel 
6  

 När varje faktor har gåtts igenom och 
diskuterats:  

 Tabell 9 
+ kapitel 
6  

14 Nu när vi gått igenom samtliga faktorer, tycker du 
att något saknas, som du upplever som kritisk vid 
BI-projekt och dess implementationer? 

Kontrollera 
faktor 

Tabell 9 
+ kapitel 
6  

15 Har du några övriga åsikter, tankar, som uppkommit 
under intervjun du vill framföra? 

Kontrollera 
faktor 

Tabell 9 
+ kapitel 
6  

16 Det var allt jag hade att fråga, Tack för att du ställt 
upp på intervjun    

Avslut  
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Appendix D -  Intervju omgång 1 respondent 1 (R1)  
 

Faktor Respondentens tankar  Kritisk? 

O
rg

an
is

at
or

is
ka

 fa
kt

or
er

 

Hängivet stöd och 
engagemang samt 

sponsring från 
ledningen 

 R1 anser det väldigt kritiskt att ledningen 
stödjer implementationen, från start till 
slut. Avsaknad av stöd riskerar 
att ”vingklippa” lösningen och göra att 
den aldrig blir det stöd eller den drivande 
komponenten i företagets beslutsfattande 
som den skulle kunna bli. 

”Väldigt kritisk” 

Klar affärsvision och 
ett väl etablerat 

affärsmål 

R1 berättade att hen ansåg att det helt 
berodde på vad för lösning som skall 
implementeras om faktorn är kritisk. 
Är det ett initiativ som skall resultera i en 
enterprise BI lösning är det absolut 
nödvändigt att lösningen stödjer eller 
gärna driver det som företaget i stort vill 
uppnå (affärsvision). Däremot finns det 
exempel på lösningar av mindre 
omfattning och kanske med en temporär 
form där det inte är relevant   

 

Kritiskt beroende 
på projektets 

storlek/omfattning 

 

Tillräckligt med 
resurser 

R1 betonade att tillräckliga resurser i form 
av TID var speciellt kritiska, att rätt 
personer skall finnas tillgängliga vid rätt 
tillfällen.  

 

Kritiskt 

Pr
oc

es
su

el
la

 fa
kt

or
er

 

 

Affärsdriven iterativ 
utvecklingsansats 

R1 ansåg att det var väldigt kritisk för att 
säkerställa att målen uppfylls. 
Samtidigt som det arbetssättet ökar 
engagemanget och Buy-in bland de 
framtida användarna 

 

 

Väldigt kritiskt 

 

Inblandade 
slutanvändare 

R1 ansåg detta som superviktigt, eftersom 
att det både hör ihop med utrullningen av 

systemet, och att rätt krav på systemet 
ställs så att det uppnår förväntningarna 

Kritiskt 
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Utbildad 
personal/användare 

R1 ansåg detta som superviktigt, eftersom 
att det både hör ihop med utrullningen av 
systemet, och att det används på korrekt 

sätt. Kritiskt 

Affärsorienterad, 
motiverad, kompetent 

projektledning 

Livsviktigt för att projektet skall lyckas 

Kritiskt 

Balanserad 
projektgrupp 

Livsviktigt för att projektet skall lyckas 
Kritiskt 

T
ek

ni
sk

a 
fa

kt
or

er
 

 

Affärsdrivet/Centrerat 
skalbart och flexibelt 

tekniskt ramverk 

R1 ansåg att affärsdrivet alltid viktigt, 
men att det bygger på en skalbar och 

flexibel teknisk lösning är viktigt om det 
är en lösning företaget tänkt växa med  

Kritisk beroende på 
projektets 

storlek/omfattning 

Pålitlig Datakvalitet 

R1 berättade att en BI lösning avspeglar 
den information som finns i källsystemen 
Och sammanfattade det som: ligger det 
dålig data där kommer dålig data visas i 

BI lösningen. Att rätta datat i BI-
lösningen är ganska vanligt men enligt R1 

inte rätt angreppssätt. Då kommer man 
aldrig åt grundproblemet… Däremot att 

harmonisera begrepp etc om fler 
källsystem används och begreppen skiljer 
sig åt, t.ex. vid en DW-implementation. 

Däremot brukar exponering av den dåliga 
datakvaliteten i ERP-systemen, som 

exponeras via BI-systemet, ofta resultera i 
att datakvaliteten ökar eftersom datat då 
exponeras och användarna, för att få ut 
rätt information lägger mer krut på att 

stoppa in den korrekt. 

Superviktigt / 
kritiskt 
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Lämpliga teknologier 
och verktyg 

Detta uppfylldes indirekt av den IT 
strategi som fanns, men i sig är ansåg R1 
att det självklart var kritiskt med lämpliga 

teknologier och verktyg.  

Tolkningsfråga 
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Appendix E -  Intervju omgång 1 respondent 2 (R2) 
 

Faktor Respondentens tankar  Kritisk? 

O
rg

an
is

at
or

is
ka

 fa
kt

or
er

 

Hängivet stöd och 
engagemang samt 

sponsring från 
ledningen 

 R2 betonade hur kritiskt det var med 
ledningens stöd genom att berätta vad 

som hände när ledningen var motvillig. 
Implementationen i sig, kunde 

genomföras i viss mån med dåligt stöd, 
men utrullningen var kaotiskt utan stöd   

Kritisk 

Klar affärsvision och 
ett väl etablerat 

affärsmål 

 Att ha en affärsvision och mål, var enligt 
R2 grunden till hen att utveckla BI-

lösningar, utan mål så skulle projekten 
vara mållösa och därför inte gå att 

genomföra  

Kritisk 

 

Tillräckligt med 
resurser 

Resurserna för att utveckla och arbeta var 
totalt grundläggande för R2, enligt R2 
kunde inget genomföras utan resurser 

 

Kritiskt 

Pr
oc

es
su

el
la

 fa
kt

or
er

 

 

Affärsdriven iterativ 
utvecklingsansats 

R2 jobbade som hen påstod naturligt 
enligt en iterativ metod, och ansåg det 
nödvändigt för att verksamheten skulle 
förstå och kunna adoptera lösningen. 

 

Kritisk 

 

Inblandade 
slutanvändare 

För att projektet skulle uppnå de 
projektmål som satts upp, är 

slutanvändarnas inblandning enligt R2 
kritisk, men projekt har gått utan 

inblandning, men R2 ansåg ändå att det 
var kritiskt. 

Kritiskt 

Utbildad 
personal/användare 

R2 tyckte att detta hörde ihop med 
inblandade slutanvändare och ansåg det 

kritiskt. 
Kritiskt 
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Affärsorienterad, 
motiverad, kompetent 

projektledning 

R2 ansåg projektledningen, och 
projektgruppen som kärnan i att 

implementationen skulle lyckas och 
fullständigt kritiskt.  Kritiskt 

Balanserad 
projektgrupp 

R2 ansåg att det var en stor fördel om 
kunskaperna var väl fördelade inom 

gruppen och kritiskt beroende på 
projektets omfattning 

Kritiskt 

T
ek

ni
sk

a 
fa

kt
or

er
 

 

Affärsdrivet/Centrerat 
skalbart och flexibelt 

tekniskt ramverk 

Detta var enligt R2 en fördel, och något 
man strävade efter vid 

implementationerna, men inte kritiskt för 
implementationen i sig, utan mer för 

framtiden.  

Kritisk för 
utrullning 

Pålitlig Datakvalitet 

R2 berättade att i majoriteten av de BI-
projekt hen varit delaktig i har man bytt ut 

kassasystemen och många av de 
källsystemen och därför haft en stor 

möjlighet att se till att den ingående datan 
höll hög kvalitet, och ansåg att detta var 
absolut grundläggande ”superviktigt” 

Kritiskt 

Lämpliga teknologier 
och verktyg 

R2 ansåg att det var grundläggande och 
kritiskt, men något som säkerställdes med 

ett affärsdrivet och centrerat skalbart 
ramverk 

Given men kritisk 
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Appendix F -  Intervju omgång 1 respondent 3 (R3) 

Faktor Respondentens tankar  Kritisk? 

O
rg

an
is

at
or

is
ka

 fa
kt

or
er

 

Hängivet stöd och 
engagemang samt 

sponsring från 
ledningen 

R3 anser att det är jätteviktigt, och att det 
är ledningen som sätter ramar (både 

ekonomiska och personal) och som också 
ser till att systemet kommer användas.  

Mycket kritiskt 

Klar affärsvision och 
ett väl etablerat 

affärsmål 

R3 förutsätter att om ledningen bestämmer 
att ett system ska byggas/implementeras 
faller det inom affärsmålen.  

Viktigt men inte 
superkritiskt 

Tillräckligt med 
resurser 

R3 anser att tillräckligt med RÄTT 
resurser finns tillgängliga exakt när de 
behövs är superviktigt.  

Kritiskt 

Pr
oc

es
su

el
la

 fa
kt

or
er

 

 

Affärsdriven iterativ 
utvecklingsansats 

R3 säger att ”För att säkerställa att 
systemet verkligen gör det användarna 
förväntar sig behöver utvecklingen ske 
iterativt. Förmodligen kan 
beställarna/användarna inte riktigt förklara 
exakt vad de vill ha innan utvecklingen 
startar, det är lättare att ha synpunkter om 
man har en del av systemet framför sig. ” 

Väldigt kritiskt 

 

Inblandade 
slutanvändare 

R3 berättade att i deras projekt har de haft 
en referensgrupp med användare från 

bägge grupperna som ska använda 
systemet (förlag och återförsäljare) för att 

få synpunkter på hur system och 
gränssnitt ska se ut 

Väldigt kritiskt 

Utbildad 
personal/användare 

I R3s fall ser de till att utbilda användarna 
och kan därmed också samla in 

synpunkter för vidare utveckling 
Kritiskt 
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Affärsorienterad, 
motiverad, kompetent 

projektledning 

En engagerad, kompetent projektledning 
är ett måste. 

Kritiskt 

Balanserad 
projektgrupp 

R3 hade representanter från bägge 
användargrupperna, projektledare + 

utvecklare med i projektens styrgrupper. 
Kritiskt 

T
ek

ni
sk

a 
fa

kt
or

er
 

 

Affärsdrivet/Centrerat 
skalbart och flexibelt 

tekniskt ramverk 

Viktigt att det går smidigt om/när nya 
användare ansluter sig.  Kritiskt 

Pålitlig Datakvalitet 
Om datakvaliteten är dålig blir systemet 
inte trovärdigt och därmed helt 
oanvändbart.  

Väldigt kritisk 

Lämpliga teknologier 
och verktyg 

R3 anser att om man jobbar iterativt, har 
duktiga utvecklare och har slutanvändare 
med i arbetet blir inte verktygen man väljer 
olämpliga. Det ingår i projektarbetet att 
välja rätt teknologier och verktyg och då 
bör det ju bli rätt, annars gör man fel val 
under arbetet. Det är viktigt men är mera 
en del av varje projekt än en kritisk faktor.  

Viktigt 
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Appendix G -  Intervjuguide omgång 2 
Hej igen! 

Sedan vår senaste intervju har jag gjort en del förändringar i den ram jag visade och frågade 
dig om. Jag skulle gärna vilja att du tittar på den nya ram jag har skapat och dess förklaringar 
och ger dina åsikter utifrån detta.  

Precis som förut så utgår intervjun från god forskningssed vilket som bland annat betyder att 
du får avbryta när du vill och att jag kommer att vidta åtgärder för att du skall förbli anonym.  

Om du är bekväm med att jag spelar in intervjun gör jag detta och transkriberar den efter 
vårat samtal, annars för jag anteckningar samtidigt som vi pratar. Om du vill kan du få se 
transkriberingen/anteckningarna innan jag inkluderar dem i min studie för att godkänna dem. 
Jag vill gärna att du väljer den datainsamlingsmetod du är mest bekväm med, för mig spelar 
det ingen roll.  

Har du några frågor kring de etiska aspekterna, som risker, datainsamling med mera? 

Jag kommer att ställa frågor utifrån den guide jag skapat, men jag är lika intresserad av 
kontextuella faktorer som det jag frågar efter. Känn därför inte att du pratar för mycket eller 
för lite, säg gärna exakt det du vill och tänker. 

 

Följd Fråga (lila = följd intervjuaren skall följa) Tänkt Syfte Ursprung 

1 Skicka/ visa tabell samt figur   

2 Gå igenom och förklara varje faktor    

3 Gå igenom och förklara figuren   

4 Vad tycker du om den nya dimensioneringen, och 
den legala biten? 

- Känns den rimlig? 
- Saknas något? 
- Övriga tankar? 

Höra 
respondentens 
påverkade 
tankar, och 
åsikter 

Tabell 
12 + 
figur 9  

 

5 Vad tycker du om faktorerna i den legala 
dimensioneringen 

- Känns de rimliga? 
- Saknas något? 
- Övriga tankar?  

Höra 
respondentens 
påverkade 
tankar, och 
åsikter 

Tabell 
12 + 
figur 9  
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6 Vad tycker du om förklaringarna för faktorerna? 

- Känns den rimlig? 
- Saknas något? 
- Övriga tankar? 

Höra 
respondentens 
påverkade 
tankar, och 
åsikter 

Tabell 
12 + 
figur 9  

 

7 Känns ramverket övergripande och komplett? 

- Saknas något? 
- Övriga tankar?  

Höra 
respondentens 
påverkade 
tankar, och 
åsikter 

Tabell 
12 + 
figur 9  

 

8 Vad tycker du om figuren? 

- Är den övergriplig? 
- Ger den en övergriplig förklaring? 
- Känns den vettig? 
- Saknas något? 
- Övriga tankar? 

Höra 
respondentens 
påverkade 
tankar, och 
åsikter 

Tabell 
12 + 
figur 9  

 

9 Har du några ytterligare funderingar eller tankar? Höra 
respondentens 
påverkade 
tankar, och 
åsikter 

Tabell 
12 + 
figur 9  

 

10 Det var allt jag hade att fråga, Tack för att du ställt 
upp på intervjuerna! 

Avslut  

 

 

 


