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Abstract 
An Agile Business Intelligence System (ABIS) is a relatively new and 
complex type of information system, which is characterized by shortened 
development times, for by example introducing more self-service in the 
analytical systems, in order to meet the need to analyze the business 
environment, which is changing at an even faster pace. As the ABIS is a new 
and relatively uncharted area there is a need to explore this area. IT 
investments are too often unprofitable and there is an interest to show what 
contributes to a successful implementation of an ABIS and in which manner. 

The purpose of this case study was to identify highly ranked and common 
critical success factors based on the critical success factors faced by previous 
research in ABIS, describe how these contributed to a successful introduction 
of the system and examining differences and / or similarities between how 
these factors act from customer and supplier perspective. 

Earlier research on critical success factors for business intelligence 
systems was used as a basis for this study. Especially the model developed in 
2010 by Yeoh and Koronios was used as a starting point to list potential 
factors to be considered by this study. 

This study was conducted as a case study with the help of a company that 
delivers both consulting services and ABIS. A Delphi panel was used to 
shortlist two success factors, which were then studied in more detail in semi-
structured interviews to describe how these contributed to the successful 
introduction of ABIS from both a client as well as a supplier perspective. 
The two factors that both ranked high and were common for all respondents 
were: 

• Clear vision and well-established business case 
• Data quality and data integrity 

The leading perspective was the customer and the supplier role was to 
properly understand the customer perspective in order to successfully 
introduce ABIS. The vision and business case were important to link the 
introduction ABIS to client objectives. Data quality and data integrity was the 
most significant factor on the basis of the resource allocation of 
implementation projects for ABIS. 
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Abstrakt 
Agila Business Intelligence System (ABIS) är en relativt ny och komplex typ 
av informationssystem, som kännetecknas av förkortade utvecklingstider, 
genom att exempelvis införa mer självbetjäning i de analytiska systemen, för 
att kunna möta ett behov av att analysera omvärldsfaktorer, som förändras i 
en allt snabbare takt. Eftersom ABIS är ett nytt och relativt outforskat 
område, finns ett behov av att utforska detta område. IT-investeringar är 
alltför ofta olönsamma och finns ett intresse av att visa på vad som bidrar till 
ett framgångsrikt införande av ett ABIS och på vilket sätt. 

Syftet med denna fallstudie var att identifiera högt rankade och 
gemensamma faktorer baserat på de kritiska framgångsfaktorer som belagts 
av tidigare forskning inom ABIS, beskriva hur dessa bidragit till ett 
framgångsrikt införande samt utröna skillnader och/eller likheter mellan hur 
dessa faktorer verkar ur kund- respektive leverantörsperspektiv.  

Som underlag för denna studie användes framför allt tidigare forskning 
kring kritiska framgångsfaktorer för Business Intelligence System. Speciellt 
en modell som utvecklades 2010 av Yeoh och Koronios användes som 
utgångspunkt för att lista de potentiella faktorer, som skulle beaktas av denna 
studie.  

Denna undersökning genomfördes som en fallstudie med hjälp av ett 
företag, som både levererar konsulttjänster och ABIS. En Delphipanel 
användes för att sortera fram framgångsfaktorer, som sedan studerades 
närmare genom semistrukturerade intervjuer för hur dessa kritiska 
framgångsfaktorer bidragit till ett framgångsrikt införande av ABIS från dels 
ett kundperspektiv, dels ett leverantörsperspektiv. 

De två faktorer som rankades högt och samtidigt delades av samtliga 
respondenter var: 

• affärsvision och planer 
• datakvalitet och dataintegritet 

Kundperspektivet var det styrande och leverantörens roll var ordentligt 
förstå kundens perspektiv, för att på så sätt framgångsrikt införa ABIS. 
Affärsvision och planer var av betydelse för att koppla införande till kundens 
målsättningar. Datakvalitet och dataintegritet var den mest betydelsefull 
faktorn utifrån den resursfördelningen skedde inom ett införandeprojekt för 
ABIS.  
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1. Introduktion 
1.1. Inledning 
Ursprungligen har Business Intelligence kortat BI varit synonymt med 
informationssystem på strategisk nivå och står därför i många avseenden i 
kontrast mot operativa system. Exempelvis använder ofta merparten av de 
anställda inom en organisation ett affärssystem (ERP – Enterprise Resource 
Planning) medan ledningen använt BI-verktygen för att understödja 
strategiska beslut (White, 2006). 

Gränsen mellan BI och ERP håller på att suddas ut i och med att man i allt 
större utsträckning talar om operativa beslutsstödsystem eller realtidsbaserade 
beslutsstödsystem. Med andra ord så flyttas beslutsstödet ut närmare 
operativa beslut och genom nya tekniska möjligheter kan man sammanställa 
betydligt större datamängder och presentera information som går att direkt 
använda för att fatta beslut (Eckerson, 2007; Watson & Wixom, 2007). 
Parallellt utvecklas dessa system alltmer i en riktning mot att kunna stödja 
agila processer (Bruni, 2011). En agil process är en process som kan anpassas 
efter de förhållanden som råder vid varje enskilt tillfälle. 

Agila Business Intelligence System (ABIS) är en relativt ny och komplex 
typ av informationssystem, som kännetecknas av förkortade utvecklingstider, 
genom att exempelvis införa mer självbetjäning i de analytiska systemen, för 
att kunna möta ett behov av att analysera omvärldsfaktorer, som förändras i 
allt snabbare takt. Med hjälp av deskriptiv teori är det möjligt att belysa olika 
aspekter hur Business Intelligence System passar in i bilden av olika 
informationssystem och relevans i förhållande till de beslut som fattas med 
hjälp av den information som görs tillgänglig (Davenport, 2010).  

I en nyligen publicerad rapport från analysföretaget Gartner (Schlegel, 
Sallam, Yuen, & Tapadinhas, 2013) visar det sig att mognaden i 
användningen av beslutsstödsystem ökat och att i allt ökande omfattning görs 
analys på aktiviteter i realtid och alltmer framåtblickande analys. 
Investeringar i ABIS kan ha avgörande betydelse för resultatet och samtidigt 
kan risken för felaktiga investeringsbeslut för ABIS vara förödande för 
verksamheten. 

Framgångsfaktorer för införande av informationssystem bygger på att 
informationen kan växa till en formell affärsmässig tillgång. Forskning kring 
kritiska framgångsfaktorer handlar om att skapa en förklaringsmodell för att 
kunna styra införandet av informationssystem i önskad riktning, vilket 
medför ett högre affärsvärde. (Strassmann, 1990) 

1.2. Problembakgrund 
BI ses som ett viktigt område för verksamheter. Trots detta har relativt få 
studier genomförts för att bedöma hur BI införs. Mer specifikt: vilka är de 
mest kritiska framgångsfaktorerna (Hawking & Sellitto, 2010)? De studier 
som identifierat kritiska framgångsfaktorer har tagit fram faktorer genom 
kvantitativa undersökningar om vilka faktorer som är statistiskt mest 
korrelerade till framgång. Det finns tillgång till fler studier kring andra 
system som ERP, men dess framgångsfaktorer kan inte utan vidare antas ha 
samma relevans för analytiska system. Värdet av ett operativt system handlar 
mer om att hantera specifika och kända affärsprocesser, medan BI är mer 
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framtidsinriktat. Forskningen avseende analytiska system har visat att det 
behövs praktiskt inriktade studier för analytiska system, i syfte att öka 
relevansen i forskningen kring kritiska framgångsfaktorer (Arnott & Pervan, 
2005). Införandet av BI skiljer sig från andra informationssystem vilket 
medför att andra kritiska framgångsfaktorer. 

En modell som ofta citeras, när det gäller kritiska framgångsfaktorer är 
DeLone och McLeans modell från 1992. Ursprungsmodellen bygger på sex 
dimensioner: systemkvalitet, informationskvalitet, användning, 
användartillfredställelse, inverkan på användare och inverkan på 
organisationen (DeLone & McLean, 1992). 

DeLone och McLeans undersökningsmodell har vidareutvecklats och 
tagits fram för olika typer av system. För BIS är den mest citerade modellen 
(Yeoh & Koronios, 2010).  

Genom studier av litteratur kring kritiska framgångsfaktorer och BIS visar 
det sig att (Yeoh & Koronios, 2010) artikel med sin modell Figur 1.1 är den 
rankas som den mest relevanta vid sökning efter "critical success factors" 
"business intelligence" (Google Scholar, 2013). Denna artikel och modell är 
även ofta citerad (79 gånger) av andra som forskar kring kritiska 
framgångsfaktorer för BIS. Från denna modell Figur 1.1 Teoretiskt ramverk 
för kritiska framgångsfaktorer för BI (Yeoh & Koronios, 2010) har vi en 
grund för ett antal relevanta framgångsfaktorer och även en kategorisering av 
huvuddimensioner att resonera kring framgångsfaktorer. Denna modell 
presenteras först översiktligt i figuren nedan och förklaras mer i detalj längre 
fram i avsnittet 2.6 Kritiska framgångsfaktorer. 

 
Figur 1.1 Teoretiskt ramverk för kritiska framgångsfaktorer för BI (Yeoh & 
Koronios, 2010) 

Än så länge finns det begränsat specifika ABIS-studier, men 
forskningshypotesen var att de kritiska framgångsfaktorerna för BIS i 
allmänhet även skulle kunna tillämpas för ABIS. Grundkomponenterna i 
systemarkitekturen är desamma. Däremot är verktygen för ABIS mer 
anpassade för ett agilt arbetssätt, vilket påverkar de tre huvuddimensionerna i 
(Yeoh & Koronios, 2010) modell genom att tekniken snabbare ska kunna 
hantera förändringar, processerna vara mer agila, dvs. fler små och snabba 
förändringar snarare än färre stora och genomgripande förändringar. 

Genom sökning i litteraturen har ett antal artiklar funnits, som på olika satt 
tagit fram förteckningar över relevanta kritiska framgångsfaktorer för 
införande av BI. Ambitionen med denna studie har inte varit att ta fram nya 
relevanta framgångsfaktorer, utan att ha som utgångspunkt de faktorer, som 
tidigare studier bedömt som relevanta. Däremot har dessa studier inte i detalj 
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studerat hur det kausala sambandet för faktorerna faktiskt bidragit till 
framgång vid införandet av ett BIS. Det har funnits olika ansatser till att visa 
sambandet mellan olika typer av faktorer (Wixom & Watson, 2001; Yeoh & 
Koronios, 2010). För denna studie avsåg vi att plocka fram ett fåtal faktorer, 
för vilka samtliga respondenter såg ett starkt kausalt samband och undersöka 
vilka egenskaper hos dessa faktorer verkat för att nå framgång vid införandet 
av ABIS. Eftersom tillgången på studier på specifikt ABIS var begränsad, 
fanns det ett behov att studera införandet av just denna typ av system. 
Eftersom det finns två mycket distinkta perspektiv vid ett införande, dels 
beställaren/kunden/användaren, dels leverantören/teknikern fanns ett behov 
att betrakta hur faktorerna verkade utifrån respektive perspektiv. 

1.3. Syfte 
Syftet med denna fallstudie var att identifiera signifikanta och gemensamma 
faktorer baserat på de kritiska framgångsfaktorer som belagts av tidigare 
forskning inom ABIS, samt beskriva hur dessa bidragit till att framgångsrikt 
införa ABIS. 

Våra forskningsfrågor var: 

• Finns det kritiska framgångsfaktorer som rankas högt av 
alla respondenter och därmed är gemensamma vid 
införande av ABIS? 

• På vilket sätt bidrar dessa faktorer till att framgångsrikt 
införa ABIS? 

• Finns det skillnader och/eller likheter mellan hur dessa 
faktorer verkar ur kund- respektive leverantörsperspektiv? 

1.4. Avgränsningar 
Denna undersökning avgränsades till ett väletablerat företag, som är 
leverantör ABIS och två av företagets kunder, som operativt använder ABIS i 
sin verksamhet. Även om ABIS kan innehålla flera gemensamma 
komponenter är varje system unikt för respektive kund och är anpassat för 
specifika kundbehov och processer. 

Inledningsvis kontaktades programvaruleverantörer, som är framgångsrika 
på marknaden för ABIS, men det visade sig att de inte kunde delta i denna 
studie. Framför allt visade sig inte möjligt att nå slutkunderna via 
mjukvaruleverantörerna. Fokus vändes därför mot att finna en eller flera 
systemleverantörer, de företag som faktiskt levererar ABIS-lösningar till 
kunderna. Slutligen nåddes en överenskommelse med en leverantör, som 
även kunde referera till ett antal kundinstallationer. Kontakten med 
systemleverantören var på regionnivå och därför befann sig samtliga 
respondenter i södra Sverige. Respondenter var dels personer på företaget 
som levererar ABIS, dels kunder till företaget som operativt använder ABIS. 
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2. Teori 
Denna studie handlar om att studera kritiska framgångsfaktorer för Agila 
Business Intelligence System (ABIS), som är ett komplext informations-
system. Först definierar vi själva begreppet ABIS, för att sedan diskutera 
olika forskningsmodeller för att studera införande av ABIS. 

Framväxten Business Intelligence System (BIS) kommer från behovet av 
informationssystem för verksamhetsstyrning. För att ordentligt utvärdera 
införandet av BIS krävs att man även har en förståelse för BI som process. 

Eftersom BIS är ett led i en ständig teknikutveckling, ställer vi begreppet i 
relation till både föregångare och liknande system. BIS behöver även placeras 
i relationen till den övergripande IT-arkitekturen, eftersom BIS inte är en 
enskild applikation utan en IT-infrastruktur som byggs på/omkring andra 
befintliga system. ABIS i sig är ett uttryck för ett ytterligare steg i teknik-
utvecklingen och det är av värde att definiera vad som just kännetecknar ett 
agilt BIS. 

För att utvärdera ABIS behövs en förståelse för målsättningen med ABIS 
och vilket affärsvärde som de är tänkta att skapa. Denna studie handlar 
speciellt om att studera faktorer som bidrar till framgång. Därav följer att 
olika modeller och teorier studerats för att just undersöka de kritiska 
framgångsfaktorerna. 

2.1. Informationssystem för verksamhetsstyrning 
I filmen ”Wall Street” (Stone, 1987) säger rollfiguren Gordon Gekko: ”The 
most valuable commodity I know of is information.” De bevingade orden 
syftar till den typ av kritisk affärsinformation som används av insiders på de 
finansiella marknaderna för att göra lönsamma placeringar. Modern företags-
strategi (Porter, 1985) och (Hamel & Prahalad, 1994) betonar också vikten av 
tillgång till affärskritisk information som medel till ökad konkurrenskraft. 
Genom att använda modern informationsteknologi kan företaget öka värdet i 
den Porterska värdekedjan och genom att skapa en unik struktur för att 
differentiera verksamheten (Williams & Williams, 2007). 

Den historiska utvecklingen till det som idag kallas för BI-system har gått 
från den första introduktionen av automatisk databehandling (ADB) på 1960-
talet (Langefors, 1966) och vidare till de första beslutsstödsystemen – 
”Decision Support System” (DSS) (Power, 2007). DSS i sin tur gav upphov 
till en vetenskaplig disciplin – beslutsanalysen (Edlund, Högberg, & 
Leonardz, 1999). 

Inom modern verksamhetsstyrning, exempelvis det balanserade styrkortet 
(Kaplan & Norton, 1996), finns det ofta krav på att sammanställa mängder av 
information från en organisations verksamheter för att sedan tydliggöra det i 
form av ett prestationshanteringsprogram (Rau, 2004). Genom att definiera 
olika mått för verksamheten sammanställs dessa i ett ledningsinformations-
system (Olve, Roy, & Wetter, 1999). 

2.2. Business Intelligence som process 
Kring begreppet Business Intelligence (BI) finns stundtals viss förvirring 
eftersom BI både är en process och en produkt (Jourdan, Rainer, & Marshall, 
2008). BI som process är kopplat till beslutsteori. 
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Den encyklopediska definitionen av termen ”Business Intelligence” är 
snarast affärsunderrättelser (Sandström, 1988) eller omvärldsbevakning 
(Pagels-Fick, 2008). Begreppet ”Intelligence” bör inte förväxlas med 
intelligent utan betyder just underrättelser vanligen använt som begrepp inom 
militär underrättelseverksamhet. Konceptuellt är det också en likartad 
verksamhet med skillnaden att den juridiska och legala grunden för 
verksamheten skiljer sig åt beträffande de handfasta metoder för 
informationsinsamling som används samt även aspekter som säkerhet, 
person- och informations-integritet. Med ett processperspektiv är 
underrättelse resultatet av omvärldsinformation som bearbetats i en process 
med syfte att skapa kunskap om framtiden. (Hedin & Sandström, 2006).  

Inom affärsvärlden finns det två fokus på underrättelser; Ett yttre 
omvärldsperspektiv: kunder, leverantörer, konkurrenter o.s.v., som ofta 
samlas under begreppet omvärldsbevakning. Det inre verksamhets-
perspektivet omfattar produktion, logistik, finans, medarbetare o.s.v. 

2.2.1 Beslutsnivåer 
Enligt (Davis, Imhoff, & White, 2009; Imhoff, 2006) finns det tre typer av 
Business Intelligence: strategisk, taktisk och operativ, se Tabell 2.1. Imhoff 
menar att BI ursprungligen utvecklades med strategiska och taktiska 
processer. 

 
Tabell 2.1 Olika nivåer av BI (Imhoff, 2006) 
 Strategisk BI Taktisk BI Operativ BI 
Affärsfokus Uppnå långsiktiga 

organisatoriska 
mål 

Genomföra 
kortsiktig analys 
för att uppnå 
strategiska mål 

Styra daglig 
verksamhet, 
integrera BI med 
verksamhetssystem 

Primära 
användare 

Ledning, 
analytiker 

Ledning, 
analytiker, 
linjechefer 

Linjechefer, 
operativa 
användare och 
system 

Tidshorisont Månader–år Dagar-veckor–
månader 

Inom en dag 

 
Den strategiska nivån är den övergripande nivån. Begreppsapparaten är 

ursprungligen hämtad från krigskonsten (Sun & Giles, 2002). Inom 
affärsvärlden har modeller och angreppsätt utvecklats vidare (Hamel & 
Prahalad, 1989). Inom BI innebär den strategiska nivån affärsunderrättelser 
som hjälper företagsledningen och affärs- och finansanalytiker att utveckla 
och utvärdera framstegen med att nå långsiktiga företagsmål. Det handlar om 
att utveckla nya produktområden, förvärv av konkurrenter och förändring av 
prismodeller. 

Taktik är liksom strategi ett begrepp som ursprungligen är hämtat från 
krigskonsten. Det handlar om att nå bestämda mål. I den överförda 
betydelsen från krigskonsten handlar strategi om att vinna krig och taktik om 
att vinna enskilda slag. Affärstaktik handlar om att översätta de övergripande 
strategiska målen till att utföra åtgärder som kan styra verksamheten mot 
dessa mål. Om den viktigaste kompetensen för att genomföra strategi är 
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ledarskap så handlar taktik mer om styrning och kontroll (på engelska 
”management and control”). 

Taktisk BI fokuserar därför på att analysera mer kortsiktiga åtgärder inom 
specifika områden, som kan vara funktionellt indelade såsom 
marknadsföring, försäljning eller kundservice. De taktiska initiativen är 
utformade så att de bidrar till att uppnå de strategiska målen (Davis et al., 
2009). Taktisk BI ger underlag till avdelningschefer och medarbetare att fatta 
beslut på medellång sikt (veckor, månader) som att fördela resurser till en ny 
budget, besluta om en marknadsföringskampanj för att öka försäljning eller 
att utvärdera effekten av ett nytt system eller projekt (Davis et al., 2009). 

Operativ BI är förmågan att integrera underrättelseanalys i de operativa 
processerna. Operativ BI levererar information om händelser i det ögonblick 
de inträffar eller åtminstone i mycket nära anslutning med syfte att 
användarna kan arbeta proaktivt för att förbättra processerna. Operativ BI 
skall leverera underrättelser till alla medarbetare så att de arbeta smartare och 
snabbare för att nå affärsmålen enligt 4R principen (”Right information, at 
the Right time, in the Right format, to the Right people”) (Sandu, 2010). I sin 
mest extrema form har operativ BI lyckats omvandla affärsinsikter till regler 
och modeller på ett sådant sätt att de kan användas till att automatisera beslut 
och respons utan mänsklig inblandning (Davis et al., 2009). 

2.2.2 Koppling mellan process och system 
Länkningen mellan BI som process och BI som system illustreras med 
nedanstående figur: 

 
Figur 2.1 Koppling mellan information och beslut (Davenport, 2010) 

 
Kopplingen mellan hur beslut fattas och införandet av Business 

Intelligence System är väsentlig, eftersom en komplex infrastruktur byggs 
upp för att fatta beslut. Vid införandet är det väsentligt att arkitekturen 
motsvarar den typ av beslut som den ska understödja. Enbart mer information 
räcker alltså inte utan även struktur, informationsflöde och nivå på 
systemintegration är beroende på typ av beslut (Davenport, 2010). 

När det inte finns en klar och tydlig koppling mellan information och 
beslut betecknas detta som löst kopplade beslut. Pyramiden illustrerar även 
mängden av beslut som fattas på respektive nivå. De löst kopplade besluten 
är de vanligaste. Ett BI system på denna nivå är en stödfunktion och är väl 
närmast att betrakta just som ett beslutsstödsystem (DSS). På denna nivå är 
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det tillräckligt att tillhandahålla en infrastruktur för information så att 
information kan göras tillgänglig. Att enbart konstruera en informations-
infrastruktur är inte nödvändigtvis en lätt uppgift eftersom Figur 2.1 antyder 
att det fortfarande kan krävas en stor mängd av information för att fatta en 
stor mängd med beslut. Eftersom presentationen fortfarande är viktig, kan 
den tekniska lösningen för att presentera riktig information vara nog så 
omfattande. Denna nivå representerar i hög grad taktisk och strategisk BI 
eftersom det inte finns bestämda regler för hur tillhandahållen information 
skall leda till beslut. Ett exempel är hur en enskild finansiell placerare 
konsulterar olika informationskällor för att fatta ett investeringsbeslut. Det 
kan röra sig om webbsajter som presenterar olika analyser, men även olika 
former av kalkylverktyg som kan ta in historiska data för att exempelvis göra 
en teknisk aktieanalys (Davenport, 2010). 

Den andra nivån handlar om att fatta strukturerade mänskliga beslut. Det 
betyder att även om det är en person som fattar beslutet så är det baserat på 
att informationen har strukturerats på ett sådant sätt så att det finns 
informationsunderlag för att fatta vissa typer av beslut. Det betyder att det 
även finns modeller för hur beslut skall kunna fattas. Dessa modeller ligger 
till grund för hur systemet byggs upp och som det är nämnt behöver besluten 
även registreras för att kunna bilda underlag för senare beslut. Det är inte 
nödvändigt att registrera löst kopplade beslut, eftersom det inte finns någon 
feedback i systemet. Om vi skall ta ett exempel som ansluter till vårt tidigare 
exempel skulle det kunna vara ett system för s.k. ”stop-loss trading”. D.v.s. vi 
har förutbestämt vilka kriterier som skall gälla för när vi skall sälja ett visst 
värdepapper. Redan denna andra nivå är en form av operativ BI eftersom 
informationen som samlas in (kursdata i exemplet) används direkt för att 
sedan kunna fatta ett specifikt beslut (behålla eller sälja ett värdepapper) 
(Davenport, 2010). 

På den tredje nivån är besluten automatiserade. En förutsättning för 
informationssystemet är att all nödvändig information är datoriserad och att 
alla regler för att fatta beslut har programmeras in i systemet på ett sådant sätt 
att besluten kan fattas maskinellt. Det betyder att alla nödvändiga processer 
också hanteras maskinellt så att det inte behövs någon mänsklig inblandning. 
Denna täta integration betyder också att beslut kan fattas så snabbt som 
datorn kan processa informationen enligt de regler som programmerats in. 
För att bygga vidare på vårt värdepappersexempel så finns s.k. högfrekvens-
handeln som pågår på de finansiella marknaderna. Detta innebär att 
analytiker har analyserat och definierat en mängd med regler och kriterier 
som bestämmer både när ett värdepapper skall köpas och när det skall säljas. 
Eftersom reglerna är så pass väl definierade kan de köras i realtid i systemet 
och beslut kan fattas av datorn på bråkdelar av sekunder, genom att dessutom 
placera dessa maskiner strategiskt i förhållande till informationsflödet (nära 
den elektroniska marknadsplatsen) kan systemet dra fördel av försprånget i 
tid för att både kunna analysera, fatta beslut och exekvera ordern innan andra 
aktörer på marknaden ens har tagit del av informationen. Detta är ett exempel 
på extremt låg beslutsfördröjning (bråkdelar av sekunder), men visar på den 
konkurrensfördel som ett realtidsbeslutssystem kan innebära (Davenport, 
2010). 



 

 

 

  12 (62) 
 

2.3. Business Intelligence System (BIS) 
Business Intelligence som produkt eller snarare system benämner vi som ett 
Business Intelligence System (BIS). Enligt beskrivningen i ovanstående 
avsnitt framgår att ett BIS inte nödvändigtvis direkt stödjer ett beslut, som i 
ett Decision Support System (DSS). Därför blir även den svenska 
benämningen beslutsstödsystem något missvisade. Omvärldsanalys, 
omvärldsbevakning eller organiserat underrättelsearbete (Hoppe, 2009) skulle 
kunna vara en mer korrekt benämning, men det är inte termer som är vanligt 
förekommande inom BI-branschen och därför använder vi uttrycket 
beslutsstödsystem för att benämna BIS, eftersom ett BIS hjälper till att skapa 
beslutsunderlag. 

Det finns en viktig distinktion mellan det svenska ”beslutsstödsystem”, 
som enbart antyder att det enbart handlar om ett system och inte om 
användare, processer och applikationer. ”Business Intelligence” är ett vidare 
begrepp som inte bara omfattar BI-system. Dessutom ansluter den svenska 
termen beslutsstödsystem snarare till den tidigare termen ”Decision Support 
System” där beslut är mer inriktat på att fatta beslut på historiska data och 
modeller, som i exempelvis expertsystem och i mindre grad organiserat 
underrättelsearbete (Hoppe, 2009). 

Det är bättre att koncentrera definitionen till det som är det väsentliga: 
samlingsbegrepp för färdigheter, teknologier, applikationer, processer och 
metoder för organisationer att bättre förstå sin verksamhet och sin omvärld 
(Rud, 2009). 

Målsättningen med BIS är att tillhandahålla lagring av tillförlitlig data som 
kan användas av olika applikationer angående kunder, produkter, 
värdekedjan, ineffektivitet, anställda etc. BIS skall även kunna signalera 
avvikelser via varningsmeddelanden, tillhandahålla visuella och statistiska 
modeller etc. (Imhoff, 2006).  

 
Figur 2.2 BI relationen med andra informationssystem (Negash, 2004)  

 
Business intelligence är utfallet eller summan av ett antal underliggande 

system som har som uppgift att ge underlag för beslutsstöd. Utvecklingen av 
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datalager, framsteg inom tvättning av data som ger högre datasäkerhet, 
utveckling av både hårdvara och mjukvara gör att en allt mer kompetent BI-
miljö kan utvecklas. BI integrerar information från många andra system. 
Figur 2.2 visar en del av de datasystem som används av BI och relationen till 
dessa. (Negash, 2004) 

Även BIS är en förhållandevis generell term vilket kan ha olika innebörd 
beroende på perspektiv. För många är BIS just att rapportera och presentera 
data. För andra är det just aspekten prestationssystem som är väsentligt, 
medan databasleverantörer betonar ETL (data extraktion, transformation och 
integration) medan försäljare av analytiska verktyg betonar statistisk analys 
och informationsutvinning (Azvine, Cui, & Nauck, 2005). 

De olika komponenterna hos ett BIS, se Figur 2.3, är länkade till de olika 
processerna och verktygen omvandlar rådata till behandlingsbar information, 
som kan användas till beslut och handling består av olika komponenter. De 
tre huvudkomponenterna i den tekniska arkitekturen är: datalager, analytiska 
verktyg och rapportverktyg (Azvine et al., 2005). 

 
Figur 2.3 BI systemperspektiv (Azvine et al., 2005)  

 
Som beskrivits tidigare har BI sitt ursprung i övergripande företagsstrategi 

och taktisk analys. Tekniska begränsningar har varit förklaringen till att BI 
traditionellt bearbetats på en central nivå. I takt med teknikutvecklingen har 
det blivit möjligt att sprida användningen till en operativ nivå i 
organisationen (Imhoff, 2006). 

Operativa beslutsstödsystem definieras som en uppsättning av 
applikationer, tjänster och teknologier för att övervaka, rapportera, analysera 
och hantera organisationens prestationer i dess dagliga aktivitet. Davis et. al. 
menar att eftersom operativt beslutsstöd fokuserar på processer i den dagliga 
verksamheten behöver BI på denna nivå vara mycket mer begränsad i 
omfattning. En annan viktig karakteristik är att operativt beslutsstöd behöver 
ske i realtid eftersom beslutscykeln, se Figur 2.4, behöver exekveras i snabb 
takt från upptäckt (”discovery”) av en affärshändelse till handling (”action”) 
(Davis et al., 2009). 
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Figur 2.4 Beslutscykel för operativa beslutsstödsystem (Davis et al., 2009)  

 
Målsättningen för operativa beslutsystem är att minska tidsfördröjningen 

(”latency”) i denna process som beskrivs som en slutet kretslopp. Denna typ 
av kretslopp har blivit vanligare inom modern verksamhetsstyrning med 
systematiskt förbättringsarbete och är kända från PDCA-metodiken (”Plan–
Do–Check–Act” dvs. planera–utföra–kontrollera–agera) (Deming, 1986), 
som har vidareutvecklats genom Lean Production (Liker, 2004) och andra 
metoder. 

Operativa beslutsstödsystem är tänkta att hanteras i stort sett av alla 
medarbetare. Därmed ställs det högre krav på att systemen är direkt 
integrerade i verksamheten och att de klarar av att hantera de volymer som 
behövs. Eftersom beslutscykeln är sluten krävs dubbelriktad kommunikation 
mellan de olika delsystemen. Registreringen av en affärshändelse i ett system 
måste avspeglas i det delsystem, som skall resultera i en viss handling. Ett 
exempel är när en flygbolagsrepresentant behöver ha en bokningsskärm där 
det går att ändra reservation av flygstolar (Imhoff, 2006). 

Eftersom operativ BI har ökade krav på svarstider i systemet är det oftast 
liktydigt med realtids BI (RTBI) (Azvine et al., 2005). Med RTBI analyseras 
data i det ögonblick de blir tillgängliga för organisationen. Tidsfördröjningar 
reduceras ned mot noll (”zero latency”) (Sandu, 2010). Genom dessa 
egenskaper är målsättningen med operativ BI att skapa underlag för beslut 
baserade på verklig information. Beslut kan även fattas fortare eftersom det 
saknas skarvar mellan beslutsstödsystemet och verksamhetssystemet. Det 
skapas också en grogrund för en mer dynamiskt affärsmiljö eftersom 
organisationen kan optimera sina affärsprocesser och lära, anpassa och 
utveckla sig baserat på analys av det operativa resultatet (Davis et al., 2009). 
Operativa beslut måste fattas snabbt innan en incident växer till ett problem 
för att senare utvecklas till en verklig kris, på motsvarande sätt krävs snabba 
beslut för att ta tillvara på en möjlighet som öppnar sig innan tillfället går 
förbi (Eckerson, 2007). 

Distinktionen operativt beslutsstödsystem är dock enklare mot bakgrund 
av tidigare resonemang, eftersom det enbart handlar om att precisera 
omfattning, organisatorisk nivå och tidsaspekten. Med operativ kan dels 
förstås färdig för användning i bemärkelsen att systemet måste vara uppbyggt 
på ett sådant sätt att det kan användas i faktisk verksamhet, men det skulle 
också kunna betyda färdiga och fördefinierade rutiner för att hantera olika 
affärshändelser. Ett operativt beslutsstödsystem verkar innefatta båda dessa 
egenskaper eftersom operativa beslutsstödsystem är oftast integrerade i de 
olika verksamhetssystemens operativa processer, det kan röra sig om ERP, 
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CRM, bokningssystem osv. Genom att man strävar efter korta svarstider 
krävs att det operativa beslutsstödsystemet inte levererar underlag för en 
komplicerad beslutsprocess utan det rör sig om slutna kretslopp där det 
enskilda beslutet oftast matas tillbaka till det transaktionssystemet (Davis et 
al., 2009). 

Sammantaget är en viktig aspekt att systemet skall kunna hantera 
information i realtid och att det är nära kopplat till de personer som är att 
satta att hantera olika delar i verksamheten, vilket i stort sett omfattar alla 
medarbetare i en organisation och därför är en annan viktig aspekt att 
systemet användarvänligt till skillnad från strategiska system som kan ställa 
större krav på analytisk förmåga och komplexitet för den som använder det 
strategiska systemet. Davis et. al. definierar det operativa beslutsstödsystemet 
som ”En uppsättning applikationer, tjänster och teknologier för att övervaka, 
rapportera, analysera och styra utfallet av en organisations dagliga 
affärsaktiviteter” (Davis et al., 2009). 

De olika typerna av BIS (BI-System) kräver olika former av investeringar 
och har olika krav på kompetens och metoder för att räkna ut värdet för dessa 
investeringar. Vi avser att forska i framgångsfaktorerna för agila BIS. Detta 
innebär i sin tur att BIS investeringen antagligen är relativt nyligen gjord och 
därav följer att mer långsiktiga effekter av investeringen inte ännu är möjliga 
att utreda. Vi kommer samtidigt att behöva kategorisera systemen för att 
avgöra på vilken nivå de används. 

2.4. Agila Business Intelligence System (ABIS) 
En trend inom företagsstyrning idag är att skapa lättrörliga och flexibla 
företag (Hugos, 2007). Agil betyder kvick, lättrörlig och är ett koncept inom 
systemutveckling (Beck et al., 2001). Det är ett samlingsnamn för metoder 
som betonar snabbhet, informellt samarbete, täta kontakter mellan utvecklare 
och användare samt ökade möjligheter att göra förändringar under arbetets 
gång. Enligt en forskningsrapport från TDWI (Stodder, 2013) är en kritisk 
framgångsfaktor för analytiska verktyg just agilitet. Egenskapen agilitet är ett 
sätt att nå förkortade utvecklingstider genom exempelvis att införa mer 
självbetjäning i de analytiska systemen – ”self-service BI” (Larson, 2009). 

En annan populär definition är den som Bill Gates introducerade i slutet på 
1990-talet med det digitala nervsystemet. (Gates & Hemingway, 1999). Gates 
beskrev bland annat vikten av hastigheten på affärsunderrättelser och 
betonade att dåliga nyheter måste färdas snabbt genom organisationen. 

Denna typ av synsätt vidareutvecklades i koncept, som förts fram av bland 
annat Gartner som ”Zero Latency Enterprise” – ZLE (Radosevich & 
Scannell, 1998) eller BAM – ”Business Activity Monitoring” (McCoy, 
2002). 

En förklaring är skiftet i övergripande företagsstrategier från enbart 
finansiell lönsamhet till leverans av kundvärde. Konkurrensen om kunderna 
har hårdnat, med ökade krav på informationssystemen (Sandu, 2010). 
Omvärldsfaktorer förändras i en allt snabbare takt och varierar beroende på 
plats samtidigt som kunder har blivit mer välutbildade och blivit mer 
krävande (Azvine et al., 2005). Samtidigt har den snabba utvecklingen av 
ICT teknologi gjort det möjligt att leverera realtidsinformation i en större 
omfattning och till en lägre kostnad. 
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I den traditionella ekonomistyrningen var ofta information en fråga om att 
sammanställa och analysera information centralt på exempelvis företagens 
ekonomiavdelningar. Denna information sammanställdes i rapporter som 
sedan distribuerades ut i organisationen i standardiserade rapporter eller i 
form av obearbetade datalistor. Den moderna verksamhetsstyrningen 
däremot, strävar mot att ge ett stöd till mellanchefer och enskilda 
medarbetare och team så att de skall kunna fatta egna beslut baserat på 
aktuell information relaterad till sina respektive behov (Lindvall, 2001). Det 
innebär med andra ord en övergång från utbudsstyrd till efterfrågestyrd 
informationsgivning. 

Det har visat sig att de traditionella BI verktygen som använts på 
strategisk och taktisk nivå ofta brustit i sin förmåga att spridas längre ut i 
organisationen. Enligt Gartner finns det tre hinder: först och främst att saknas 
den nödvändiga kompetensen för att hantera komplexa BI verktyg, kostnaden 
för traditionella BI verktyg är för hög och verktygen är för svåra att lära sig 
att använda (Schlegel & Rayner, 2008). 

En förklaring till framväxten av operativ BI är att företagen är angelägna 
att övergripande affärsstrategier införs i olika delar i organisationen (Imhoff, 
2006). 

En annan förklaring är att ökning av produktiviteten alltid varit en del i att 
bedriva en framgångsrik verksamhet i en konkurrensutsatt miljö och att 
förmågan att analysera data och prognostisera marknadstrender för produkter 
och tjänster har alltid varit viktigt. I och med ökad konkurrens räcker det inte 
längre med periodiska rapporter och förutbestämda styrkort utan företagen 
efterfrågar ändamålsspecifika informationslösningar som producerar 
realtidsinformation på vilken man kan fatta beslut och handla efter. Det finns 
alltför många överlappande datakällor med varierande kvalitet. Därför behövs 
det mer kontroll över de data som används för analysen (Azvine et al., 2005). 

2.5. Affärsnyttan av Agila Business Intelligence System 
Vad som är ett framgångsrik införande består i att nyttan av de resurser som 
satsats leder till ett högt värde på investeringen. För att mäta dessa effekter, är 
teorin kring mätning av värde av IT-investeringar relevant. Det finns 
modeller för att mäta effekter av IT-investeringar. Det visar sig dock att det 
finns problemen att korrekt mäta och sedan värdera IT-investeringar i 
allmänhet (Strassmann, 1990). 

Det har visat sig att organisationer presterar olika när det gäller att nå ett 
affärsvärde (”Business Value”) i IT-investeringar. Mot bakgrund av de 
många misslyckade investeringarna har krav på förbättring ökat. 96 % av 
företagen numer kräver en någon form av affärsmässig motivering, vilket var 
mindre vanligt under 1980-talet då det ofta antogs att informationsteknologin 
i sig skulle leda till förbättringar. visar på organisationer tar fram affärsnyttan 
med sina IT-investeringar (Ward, Daniel, & Peppard, 2008). 

Det finns även studier som både har mätt affärsvärdet, framgång och 
kritiska framgångsfaktorer för Business Intelligence och Business 
Intelligence System (Popovič, Hackney, Coelho, & Jaklič, 2012). 

2.6. Kritiska framgångsfaktorer 
Konceptet att identifiera och använda sig av kritiska framgångsfaktorer inom 
verksamheter används för att de ska ha möjlighet att lyckas med 
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utvecklingen. De kritiska framgångsfaktorer ska noga övervakas som 
nyckelområden som om de inte blir framgångsrika innebär att projektet 
sannolikt ej heller kommer att lyckas. (Hawking & Sellitto, 2010) 

Trots att BI ses som ett viktigt område för verksamheter och inom 
forskningen, har relativt få studier genomförts för att bedöma hur BI används 
operativt. Det finns ett fåtal studier om de kritiska framgångsfaktorerna för 
införande av BIS (Hawking & Sellitto, 2010) 

Till skillnad från införandet av andra typer IT-applikationer, som operativa 
och transaktionsbaserade system, vilka varit föremål för de många studier av 
kritiska framgångsfaktorer är införandet av BI ett mer omfattande införande 
av infrastruktur, som mer liknar införandet av affärssystem (ERP). Man kan 
därför inte applicera andra studier av kritiska framgångsfaktorer på införandet 
av BI (Fuchs, 2004). Komplexiteten har medfört att det genomförts 
förhållandevis få studier och dessutom gör teknikutvecklingen att tidigare 
studier har mindre relevans på införandet av mer moderna system (Little & 
Gibson, 1999). De kritiska framgångsfaktorer som gällde för äldre system är 
därför inte tillämpliga för modernare system. Detta ledde fram till den studie 
och modell som tagits fram av (Yeoh & Koronios, 2010). Avsikten med 
modellen, se Figur 2.5, var att ge praktiker ett verktyg att koncentrera 
resurser på de nyckelområden, som enligt Yeoh & Koronios har mest effekt 
på införandet av BI. 

 
Figur 2.5 Teoretiskt ramverk för kritiska framgångsfaktorer för BI (Yeoh & 
Koronios, 2010) 

 
Yeoh & Koronios modell bygger vidare de infrastrukturfaktorer som finns 

i Delone & McLeans modell (Delone & McLean, 2003) och har 
vidareutvecklat den med faktorer inom dimensionerna process och 
organisation. 

Eftersom det har gjorts relativt få studier om vilka som är de kritiska 
framgångsfaktorerna har de framgångsfaktorer som omnämnts av (Yeoh & 
Koronios, 2010) stämts av med andra vetenskapliga studier enligt Tabell 2.2. 
Det visar sig finnas en relativt stor spridning av kritiska framgångsfaktorer, 
och vissa riktar sig mot införandet medan andra handlar mer om förvaltning 
och drift av ett BIS. (Hawking & Sellitto, 2010), men det syns också att 
faktorer omnämns av flera olika studier även om det inte alltid finns en 
entydig definition av varje faktor. Det är därför nödvändigt att resonera kring 
varje enskild faktor för att jämka definitioner från olika studier. 
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Tabell 2.2 Lista över framgångsfaktorer för BI nämnda i olika studier 
(Hawking & Sellitto, 2010) 
Referens Framgångsfaktorer 
(Farley, 1998) Snabb implementering, Förmåga att 

anpassa sig till verksamhetens krav, 
Användbar information, Enkel 
navigering 

(Watson & Haley, 1998) Ledningsstöd, Tillräckliga resurser, 
Förändringsarbete, Hantering av 
metadata 

(Joshi & Curtis, 1999) Projektfaktorer(projektplanen måste 
matcha med verksamhetens behov och 
omfattningen av projektledning), 
Tekniska faktorer 
(Databashanteringssystem, Dataladdning, 
och Effektiviteten av Dataåtkomst, etc.) 

(Chen, Soliman, Mao, & Frolick, 
2000)  

Användarnöjdhet 

(Rudra & Yeo, 2000) Tekniska faktorer (Datakvalitet och 
överensstämmelse mellan uppgifter, etc.) 

(Sammon & Finnegan, 2000) Affärsinriktning, Ledningsstöd, 
Tillräckliga resurser, inklusive 
budgetstöd och färdigheter, Datakvalitet, 
Flexibel affärsmodell, Dataförvaltning, 
Strategi för automatiserade 
datainsamlingsmetoder/verktyg, 
Integration av datalager med befintliga 
system, Hårdvara/Mjukvara 
säkerställande av koncept 

(Wixom & Watson, 2001)  Datakvalitet, Kvalitetsledningssystem, 
Ledningsstöd, Tillräckliga resurser, 
Användarmedverkan, Kompetens hos 
projektgruppen. 

(Little & Gibson, 2003) Ledningsstöd, Interaktion med ERP, 
Prototyp av datalager, Metadata, Hållbar 
implementeringsmetodik, Extern support 
(konsulter) 

(Mukherjee & D’Souza, 2003) Datakvalitet, Teknologisk passform, 
Ledningsstöd, Definierade affärsplaner, 
Användarmedverkan, Förändringsarbete 

(Chenoweth, Corral, & 
Demirkan, 2006) 

Ledningsstöd, Champion, Arkitektur 
(datalager), Organisatorisk 
form/Användaracceptans 

(Yeoh & Koronios, 2010)  Ledningsstöd, Tydlig vision och 
affärsidé, Mästare på affärer, Heterogen 
personalstyrka, Iterativ 
utvecklingsstrategi, Förändringsarbete, 
Tekniska ramar, Datakvalitet 
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Genom att utgå från de faktorer som tagits fram i tidigare studier i Tabell 
2.2 har en kvantitativ studie (Hawking & Sellitto, 2010) tagit fram en 
frekvensranking som redovisas i Tabell 2.3 för att identifiera hur ofta de 
förekommer i presentationer gjorda av SAP eller underleverantörer till SAP 
på event och industripresentationer i USA och Australien. SAP är en ledande 
ERP-leverantör, och de hade tillsammans med sina underleverantörer och 
användargrupper genomfört 9868 presentationer vilket var utgångspunkten 
för de framgångsfaktorer som förekommer nedanstående tabell: 

 
Tabell 2.3 Business Intelligence kritiska framgångsfaktorer (Hawking & 
Sellitto, 2010) 
Kritisk Framgångsfaktor Frekvens 

(%) 
Skalbarhet och flexibilitet hos den tekniska arkitekturen. 71 
Upplevd affärsnytta 42 
Kompetens och sammansättning av projektgrupp 42 
Förändringsarbete (Change Management) 37 
Ledning och ledarskap 33 
Träning, Utbildning 32 
Avvägning mellan funktionella och tekniska krav 31 
Datakvalitet och dataintegritet 27 
Projektledning och metodologi 24 
Projekteffektivitet (projekttriangeln: Budget-Tid-Avgränsning) 21 
Test och validering 20 
Resurser 18 
Affärsvision och planer 17 
Affärsinriktning på utvecklingsarbete 13 
Interaktion med ERP 9 
Infrastrukturprestanda: 8 
Implementeringspartner 7 
Strategi för rapportering 6 
Källsystem (för datainsamling) 5 
Champion 4 
Identifiering av nyckeltal 3 
Utvecklingsteknologi (för mjukvara) 0 

 
Frekvensrankningen av framgångsfaktorerna i Tabell 2.3 innebar att ur de 

ursprungliga 9868 presentationerna identifierades 842 vara relaterade till BI. 
Detta urval gjordes genom att söka på titlar, i abstrakter och textinnehåll. 
Vidare reducerades antalet ned till 142 presentationer genom att dels leta 
efter ERP och BI system, dels genom att söka i texterna efter de 
framgångsfaktorer som förekommer i 

Tabell 2.3 visar i hur stor procentuell andel av de undersökta 
presentationerna respektive kritisk framgångsfaktor förekommer. Denna 
tabell har använts en utgångspunkt för denna studie. Listan har reducerats 
ytterligare till de mest förekommande framgångsfaktorerna för att på så sätt 
öka möjligheten att hitta de faktorer som är gemensamma för respondenterna 
i denna undersökning. 
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Den lista över 14 framgångsfaktorer togs fram genom att plocka bort 
framgångsfaktorer med en frekvens på mindre än 10 % i den kvantitativa 
studien i (Hawking & Sellitto, 2010). Denna lista kombinerades sedan med 
ramverket i modellen från Figur 2.5 för att kategorisera dessa faktorer. 
Faktorn ”Resurser” tolkades av Delphi-panelen som faktorn ”Budget” inom 
”Process-prestanda” från modellen. Eftersom de tre faktorerna budget, 
tidsplan och avgränsningar ingick som delar i faktorn ”Projekteffektivitet 
(projekttriangeln: budget, tid och avgränsning)” sammanlänkades dessa två 
faktorer. De resulterande 14 framgångsfaktorerna fördes sedan in i respektive 
område: Organisation; Process; Teknik samt de effektfaktorer i Tabell 2.4, 
som ger framgång vid införande enligt det system som Figur 2.5 visar: 

 
Tabell 2.4 Lista över 14 framgångsfaktorer för denna studie 
Organisation Affärsvision och planer 

Affärsinriktning på utvecklingsarbete 
Ledning och ledarskap 

Process Kompetens och sammansättning av projektgrupp 
Projektledning och metodologi 
Förändringsarbete (”Change Management”) 
Träning, utbildning 

Teknik Datakvalitet och dataintegritet 
Skalbarhet och flexibilitet hos den tekniska 
arkitekturen 
Avvägning mellan funktionella och tekniska krav 

Effektfaktorer Projekteffektivitet (projekttriangeln: budget, tid och 
avgränsning) 
Infrastrukturprestanda 
Test och validering 
Upplevd affärsnytta 
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3. Metod 

3.1. Metodansats 
För att strukturera metodansatsen användes ”The research onion” (Saunders, 
Lewis, & Thornhill, 2009), som beskriver hur ett forskningsupplägg steg för 
steg byggs upp genom att skala av de olika lagren i ”forskningslöken” i Figur 
3.1. 

Tillvägagångssättet byggdes upp genom att ”skala av” de sex olika lagren i 
”forskningslöken”. Modellen utgår från det yttersta lagret, som avser det mest 
översiktliga för att sedan gradvis mer specifikt definiera metoden. 
Forskningsfilosofi vilket är ett mycket brett begrepp är det yttersta lagret. 
Succesivt klarnade uppbyggnaden av metoden upp via diskussioner om 
ansats, strategi, val och tidshorisont. Slutligen diskuteras specifika tekniker 
och procedurer som använts i denna forskning. Nedan följer en beskrivning 
av de viktigaste elementen i diskussionerna som fördes för denna studie 
(Saunders et al., 2009). 

 
Figur 3.1 ”The research onion” (Saunders et al., 2009) 

3.1.1 Filosofier 
Det yttersta lagret i ”forskningslöken” är det underliggande paradigmet och 
filosofiska synsättet. (Arnott & Pervan, 2008) har granskat forskning som 
bedrivs av beslutsstödsystem. Forskningsparadigmet för empirisk forskning 
av DSS har företrädesvis varit studier av positivistisk karaktär. Ambitionen 
för denna studie var dock inte skapa ny teori utan snarare att applicera 
tidigare forskning på de informationssystem, som vi betecknar som ABIS. 

Positivism förknippas ofta med kvantitativ forskning, men (Guba & 
Lincoln, 1994) placerar även in positivism i en av fyra kvadranter för 
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kvalitativ forskning. Enligt denna matris (Guba & Lincoln, 1994) skulle detta 
arbete snarast vara konstruktivistiskt. 

3.1.2 Ansatser 
I nästa lager av ”forskningslöken” gällde det att komma fram till om ansatsen 
var induktiv eller deduktiv. Det var på ett tidigt stadium klart att det fanns en 
del forskning kring framgångsfaktorer och beslutsstödsystem. När det gäller 
specifikt ABIS fanns det dock inte lika mycket att utgå ifrån. Vår ansats var 
dock att det borde kunna vara möjligt att kunna föra ett i huvudsak analogt 
resonemang kring agila BIS, eftersom en aspekt på agilitet skulle kunna 
betraktas som utvecklingsnivå på en organisations informationssystem. 
Tidigare har också redogjorts för att ABIS tillkomst till delar är betingat av 
ökade krav på informationssystemet, vilket innebär att framgångsfaktorer i än 
högre grad är relevanta för de investeringar som gjorts. 

Utgångshypotesen var att framgångsfaktorer för ABIS skulle 
överensstämma väl med andra BIS. Tidigare forskning kring just ABIS var 
begränsad medan det fanns mer forskning kring BIS. Den tidigare 
forskningen av kritiska framgångsfaktorer inom DSS och Business 
Intelligence användes därför som byggstenar till för den empiriska 
undersökningen i denna studie. En specifik modell (Yeoh & Koronios, 2010) 
användes som utgångspunkt för att testa överrensstämmelse för ABIS. Att ta 
fram en helt ny modell bedömdes kräva ett större kvantitativt underlag för att 
kunna nå relevanta slutsatser. 

3.1.3 Strategier 
Efter att ansatsen skalats av ”forskningslöken” gällde det att formulera en 
strategi för den empiriska forskningen. (Saunders et al., 2009) föreslår 
följande strategier: 

• experiment 
• enkätundersökning 
• fallstudie 
• aktionsforskning  
• grundad teori 
• etnografi 
• dokumentstudier 

En första utgångspunkt för undersökningsstrategin var att replikera 
undersökningsmetoden, som hade använts för att ta fram modellen (Yeoh & 
Koronios, 2010). Modellskaparna menade själva att de tog fram modellen 
skulle kunna vara utgångspunkten för att studera framgångsfaktorer för BI 
(Yeoh, Koronios, & Gao, 2007). 

Enligt (Glaser & Strauss, 1967) handlar grundad teori om att bygga upp ny 
teori inte om att testa den. Vid test av de kritiska framgångsfaktorerna från 
(Yeoh & Koronios, 2010) var det lämpligare att verifiera faktorerna genom 
en undersökning på annan typ av metodologi exempelvis enkätundersökning 
(Glaser, 1992) snarare än att upprepa framtagandet av teori. 

Ett alternativ till enkätundersökning var även dokumentforskning, men 
skulle kräva tillgång till betydande material från respondenterna i vår 
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undersökning för att kunna konstatera och få en förståelse för vilka 
framgångsfaktorer som varit betydande. 

Aktionsforskning skulle kunna vara en intressant forskningsmetod för att 
validera framgångsfaktorerna, men det skulle ha krävt en tidig inblandning i 
förändringsprocesserna för ABIS projekt och även möjlighet att följa till slut 
för att avgöra om framgångsfaktorerna haft effekt (McNiff, 2002). 

Att utföra experiment skulle ha blivit alltför resurskrävande i tid och 
kostnader för att vara realistiskt inom ramen för denna studie. Etnografiska 
metoder är framför allt användbara med en induktiv ansats och passar därför 
inte vår deduktiva ansats. 

Strategin blev att genomföra ett fåtal fallstudier där vi ingående studerade 
och analyserade ett antal kritiska framgångsfaktorer genom kvalitativa 
undersökningsmetoder i form av intervjuer av personer hos ett fåtal 
organisationer. (Bryman & Bell, 2005) 

3.1.4 Val 
När väl olika strategier granskats gällde det att plocka ut en eller flera 
metoder.  

Enligt (Gable, 1994) kan det finnas fördelar att kombinera 
enkätundersökning med fallstudie för att med mixade metoder dra fördelar 
från respektive typ av undersökningsmetod. För denna studie använde vi 
Delphimetoden (Linstone & Turoff, 2002), rankning och reducering av 
framgångsfaktorer baserat på Delphi survey process (Schmidt, Lyytinen, 
Keil, & Cule, 2001). Vi har mixat Delphi-metoden med en mer kvantitativ 
metod baserat på rankning av de framgångsfaktorer respondenterna ansåg 
vara viktigast, vilket slutligen ledde till intervjuer kring de mest kritiska 
faktorerna. 

3.1.5 Tidsaspekter 
Tvärsnittsdesign (Bryman & Bell, 2005) innebär i vårt fall att vi har haft 
möjlighet att intervjua personer från flera verksamheter som varit i begrepp 
att införa ABIS samt konsulter från Sigma. 

Vi har samarbetat med ett företag vid namn Sigma som har ett av sina 
kontor i Malmö. De har totalt 1500 anställda i nio länder och beskriver sig 
som en global aktör med Norden som utgångspunkt. Sigma bedriver 
verksamhet inom områdena Informationslogistik och IT & Management. 
(Sigma.se, 2013). 

Region Syd inom Sigma IT & Management har idag drygt 150 anställda. 
Verksamheten fokuserar på mobil- och portallösningar, beslutstöd och 
verksamhetsutveckling samt spetskompetens inom marknadsledande 
mjukvaruområden. (Djurberg, 2013) 

3.1.6 Tekniker och procedurer 
Datasamling genomfördes genom litteraturstudier och semistrukturerade 
intervjuer. En semistrukturerad intervju innebär att forskaren har en lista över 
förhållandevis specifika frågor, och respondenten har förhållandevis stor 
frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågor som inte ingår i frågeguiden 
kan dessutom ställas. Formuleringen av frågor för studien ska inte vara så 
specifik att detta hindrar alternativa idéer eller synsätt att uppstå under 
insamlingen av data (Bryman & Bell, 2005). 
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I grunden har vi som tidigare nämnt, använt oss av fallstudier som design 
där vi intervjuat fyra personer. 

Vi använde oss av Delphimetoden, i den klassiska varianten där man med 
papper och penna i en mindre expertgrupp utformar frågeformulär som sedan 
testas som pilotprojekt på en mindre respondentgrupp för att testa utfallet. 
Därefter redigeras formuläret för att användas för de slutgiltiga intervjuerna. 
(Linstone & Turoff, 2002) 

Det finns normalt fyra faser under utvecklingen av ett Delphiprojekt; 
första steget är kategorisering och utforskande av området genom 
gruppsamtal, andra steget är diskussion och förståelse för gruppens 
inställning och erfarenheter av området, tredje steget är identifiering av 
orsaker till skillnader i synsättet på området och klargörande av detta, och 
slutligen fjärde steget som är analys, utvärdering och feedback. (Linstone & 
Turoff, 2002) 

Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla frågor 
och utifrån dessa får man komplexa, flexibla och innehållsrika svar. (Trost, 
2005). 

Ett problem med att genomföra en kvalitativ undersökning är att även om 
data som samlas in är av hög reliabilitet, kan antalet respondenter vara så 
pass litet att den ändå inte kan anses representera en objektiv slutsats. 
(Creswell, 2009). 

I kvalitativa intervjuer är det önskvärt att låta intervjun röra sig i olika 
riktningar, eftersom det ger kunskap om vad intervjupersonen upplever vara 
relevant och viktigt. I kvantitativa undersökningar uppfattas detta ofta som en 
form av störning som ska undvikas. Intervjuaren i en kvalitativ intervju tillåts 
avvika från frågeguiden, som en uppföljning från det som respondenterna 
svarat (Bryman & Bell, 2005). 

3.2. Genomförande 

3.2.1 Val av företag 
Vi studerade ”The magic quadrant for business intelligence platforms” 
(Hagerty, Sallam, & Richardson, 2012), se Figur 3.2. I denna matris delas de 
mest kända leverantörerna av BI-plattformar in i fyra olika avdelningar 
baserat på sin förmåga att genomföra och på sin utvecklingsgrad i målet att 
uppnå sin vision. 
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Figur 3.2 ”The magic quadrant for business intelligence platforms” (Hagerty 
et al., 2012) 

 
Sigma erbjuder genom sin konsultverksamhet flera BI-system; Microsoft, 

QlikView och samarbetar dessutom med Oracle, IBM för att nämna några 
andra ledande företag på marknaden. Vi ansåg därmed att Sigma uppfyllde de 
önskemål vi hade som ett företag lämpligt för vår studie. 

3.2.2 Respondentgrupp 
Inom Delphigruppen fördes diskussioner om urvalet av respondenter. Vi kom 
fram till att vi avsåg ha respondenter som representerade två distinkta 
personkategorier som agerar inom utveckling respektive användning av Agila 
BIS. Figur 3.3 nedan beskriver dessa två perspektiv i förhållande till typiska 
funktioner som finns i ABIS: 

 
Figur 3.3 Kopplingen mellan tekniker och affärsanvändare/analytiker 
(Negash & Gray, 2008) 

 
Tekniker/leverantörer fokuserar naturligt på att de levererar 

komponenterna till ett ABIS och gör bedömningar av framgångsfaktorer 
utifrån vad som bidrar till att bygga upp ett effektivt datalager. 
Kunder/användare bedömer faktorerna hur väl de lyckats bidra till sina 
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aktiviteter som till största delen består av att se hur väl de lyckats extrahera 
den information de behöver. 

Delphigruppen gjorde ett urval av fyra personer, varav två kan ses 
representera leverantörer/konsulter av Agila BIS och två personer som är 
kunder eller användare av Agila BIS. Konsulterna har under ett antal år 
arbetat med ett stort antal olika kunder så deras kunskaper om kritiska 
framgångsfaktorer representerar ett flertal fall från olika företag och 
organisationer. 

En risk med att urvalet skedde på detta vis är att urvalet kan bli personer 
som inte representerar ett genomsnitt utan mer representerar de två 
huvuddimensionerna av ett Agilt BIS och ses som bekväma för oss att 
undersöka. 

3.2.3 Delphipanel 
Regionchefen på Sigma utsåg Bertil Löfkvist som vår kontaktperson. Bertil 
var hjälpsam och visade stort intresse för vårt forskningsprojekt. Ett tiotal 
möten hölls och lika många telefonsamtal har genomförts. 

3.2.4 Datainsamling 
För att identifiera ett antal kritiska framgångsfaktorer, reducera dem, ranka 
dem för att hitta de mest kritiska användes en metod som kallas Delphi 
undersökningsprocess (Schmidt et al., 2001) i Figur 3.4 som beskriver 
metoden i tre faser. 

 
Figur 3.4 Delphi undersökningsprocess (Schmidt et al., 2001) 
 
Första fasen innebär att leta efter faktorer, validera dem, ta bort dubbletter 

och snarlika faktorer. 
Andra fasen innebär att sortera faktorerna och sätta dem i en kontext. 

Faktorerna kategoriserades först enligt Figur 2.5 och därefter reducerades 
antalet till fjorton framgångsfaktorer. 

Tredje fasen bestod i ett utskick till respondenterna där de rankade 
framgångsfaktorerna i fallande ordning. Vi kunde genom denna process se ett 
tydligt mönster och identifiera de två högst rankade kritiska 
framgångsfaktorerna. 

Våra intervjuer med respondenterna inleddes genom att vi skickade ut vårt 
frågeformulär som beskriver studiens avsikt, vilka teorier vi grundar oss på, 
den modell som vi baserar vårt urval av kritiska framgångsfaktorer, och 
deltagarna skulle sedan i fallande ordning ange sin ranking av kritiska 
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framgångsfaktorer. Det fanns dessutom möjlighet att ange egna 
framgångsfaktorer och detta berodde på att vi ville säkerställa att vår 
reducering enligt fas två i Figur 3.4 inte var felaktig och riskerade utesluta 
kritiska framgångsfaktorer. Deltagarna skickade sedan in sina svar till oss. Vi 
sammanställde listorna för att plocka fram vilka framgångsfaktorer som var 
högst rankade som samtliga respondenter för att på så sätt nå en första nivå 
av konsensus mellan respondenterna (Day & Bobeva, 2005). Genom att 
jämföra den högst rankade framgångsfaktorn och sedan successivt gå nedåt i 
listan tills vi hittat den eller de framgångsfaktorer som var högt prioriterade 
hos samtliga respondenter kom vi fram till de faktorer som vi studerade i mer 
detalj. För var och en av dessa faktorer genomförde vi intervjuer med 
respondenterna. Intervjuerna var ungefär fyrtio minuter långa och spelades in 
på ljudupptagare. Vi transkriberade sedan intervjuerna och skickade 
utskriften till varje respondent för att de skulle ha möjlighet att korrigera sina 
svar. 

Första steget innebar att vi med hjälp av organisationens utsedde 
kontaktperson diskuterade de olika framgångsfaktorerna baserade på 
vetenskaplig litteratur som vi ville basera vår studie på. 

Steg två var att skapa vår huvudsakliga studie genom gruppens åsikter och 
synpunkter. Vårt frågeformulär diskuterades och justerades fem gånger 
genom lika många samtal som fördes på Sigma, och även via 
internetkonferenser. Detta för att undersöka om formen på dokumentet 
innehöll den kombination av frågor vi ville använda oss av var korrekta för 
våra forskningsfrågor som fallstudien syftade till att besvara. 

Tredje steget var att genomföra studie med de utsedda respondenterna. 
Formen var i grunden en semistrukturerad djupintervju med ett antal frågor 
som var fördefinierade. Vi använde oss av en induktiv metod för att om 
möjligt kunna fördjupa svaren ytterligare. Denna metod med i förväg 
planerade frågor som besvarades av respondenterna och där vi sedan skapade 
följdfrågor som utvecklade ämnet för att få respondentens och inte vår syn på 
fallstudien. 

Vårt fjärde steg var att säkerställa kvalitén av vårt insamlade material, 
vilket innebar att där vi återsände våra transkriberade intervjuer till 
respondenterna för deras eventuella justeringar. 

3.2.5 Standardfrågor om kritiska framgångsfaktorer 
Vi skapade gemensamma frågor kring framgångsfaktorerna som var samma 
för samtliga framgångsfaktorer. Kritisk framgångsfaktor benämner vi som 
(KFF). I respektive fråga ersattes (KFF) med den faktor som frågan rör. 

Frågorna blev som följer: 
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• Vad betyder denna (KFF) för dig/er organisation? 
• På vilket vis användes (KFF) under införande/utveckling av 

BIS? 
• Hur väl anser du att organisationen var informerade om 

eller kände till vilken roll (KFF) spelade under införandet 
BIS? 

• Vilken roll har (KFF) idag för er användning av BIS? 
• Beskriv på vilket sätt (KFF) har varit speciellt 

framgångsrikt för er BIS? 
• Beskriv vad du tycker kan förbättras inom (KFF). 
• Ytterligare kommentarer? 

3.2.6 Analys 
Forskningsprocessen i kvalitativa undersökningar inbegriper konstruktion av 
frågor och procedurer, induktiv analys baserat på insamling av data. 
Strukturen på slutrapporten är ofta flexibel (Creswell, 2009). 

Snarast efter att intervjuerna var genomförda transkriberades de för att inte 
viktiga delar skulle falla i glömska eller uppfattas annorlunda när en viss tid 
har gått. 

Det transkriberade materialet har först bearbetats så att det tydligt framgår 
att respondenterna har förstått frågorna och att svaren visar att de uppfattat 
och förstått respektive framgångsfaktor på liknande sätt. Utifrån de frågor 
som ställts, har svaren jämförts mellan respondenterna utifrån kund- 
respektive leverantörsperspektiv för att identifiera likheter och skillnader 
mellan respondenterna samt mellan de olika perspektiven. I avsikt att 
ytterligare förstå svaren eftersöktes gemensamma teman och mönster för att 
göra vidare jämförelser. Dessa mönster har sedan undersökts i syfte att se om 
det framträder någon form av beskrivning på hur respektive faktor bidragit 
till ett framgångsrikt införande av ABIS, men även hur dålig kvalitet på 
faktorn skulle utgöra en riskfaktor som skulle kunna leda till ett mindre 
lyckat införande. Dessa svar har sedan sammanställts för att formulera 
sammanfattande svar. 

3.3. Metoder för att testa validitet och reliabilitet 

3.3.1 Reliabilitet 
Intern reliabilitet innebär att medlemmarna i ett forskarlag kommer överens 
om hur de ska tolka det som undersökningen visar genom exempelvis 
svarsformulär (LeCompte & Goetz, 1982). 

Tillförlitligheten i resultaten säkerställdes genom att till en början följa en 
gemensam frågemall för intervjuerna så att svaren skulle kunna tolkas på ett 
likartat sätt. Fullständig ljudupptagning gjordes av hela intervjuerna och 
avlyssnades och diskuterades mellan båda författarna för att kontrollera om 
det var möjligt att nå liknande slutsatser från materialet. En fullständig 
transkription av samtliga intervjuerna gjordes och korrekturlästes för att 
undvika oklarhet i tolkning av resultatet. Transkriptionen diskuterades även 
för att säkerställa att analysen skulle ske på ett så likartat sätt som möjligt av 
hela resultatet. 

Vi har genom att reducera antalet kritiska framgångsfaktorer och på urval 
av de förundersökningar, som genomförts då respondenter har introducerats 
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och genomfört viss kategorisering av framgångsfaktorer kunnat avgränsa oss 
till två framgångsfaktorer. Vår Delphigrupp har skapat frågeställningar som 
vi ansett vara hållbara och jämförbara på ett flertal framgångsfaktorer, inte 
bara de två som undersökningen avgränsats till. 

Extern reliabilitet är ofta svår att uppnå då det handlar om i vilken 
utsträckning en undersökning kan upprepas eller replikeras. Detta beror på att 
en social miljö är föränderlig, och de förutsättningar som rådde vid en given 
tidpunkt inte kan ”frysas” (LeCompte & Goetz, 1982). Vissa delar av 
undersökningen, framför allt den delen som styrdes av frågemallen är lättare 
att replikera, medan ev. följdfrågor och diskussioner är svårare att upprepa. 

3.3.2 Validitet 
Validiteten innebär en bedömning om de slutsatser som genererats från en 
undersökning följer syftet och det logiska resonemanget i undersökningen 
och handlar därmed om huruvida man observerar, identifierar eller mäter det 
man säger sig göra (Bryman & Bell, 2005). 

Validiteten delas in i intern och extern validitet, där den externa validiteten 
rör i vilken omfattning resultatet kan generaliseras till andra miljöer eller 
organisationer. Intern validitet innebär att det finns en god överensstämmelse 
mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som denne utvecklar 
som slutsats (LeCompte & Goetz, 1982). 

Vi har i metodkapitlet beskrivit hur vi genomfört vår studie, och på vilka 
grundval respondenterna blev utvalda samt vilka källor vi använde för 
information. Som bilaga finns de frågeunderlag vi använt i intervjuerna. 

Triangulering av svar från respondenter genomfördes både i Delphi-delen 
av studien och för svar från intervjuerna för att bygga upp resonemang som 
stödjs från flera källor. Frågor och ämnen testades först genom en diskussion 
med sakkunniga i syfte att dels se att frågorna var klara nog att uppfatta dels 
att det var möjligt att kunna nå klargörande resultat. Den grundläggande 
frågan hur faktorn ledde till framgång för respektive faktor ställdes på olika 
sätt för att ge underlag till ett tydligare resultat. Svaren från intervjuerna 
diskuterades med respektive respondent för att denne skulle få möjlighet att 
bekräfta att texten väl överensstämde med dennes uppfattning. Om något inte 
stämde fick de även möjlighet att korrigera denna information. Även 
granskningen av faktorerna från leverantörs- respektive kundperspektiv var 
en del av metoden för att tolka och validera resultatet. 

Redovisningen av empirin innefattade inte enbart resultat som 
överensstämde med forskningsfrågorna, utan den har presenterats så 
fullständigt som möjligt, i syfte att påvisa både fakta som bidrar till att 
beskriva mönster likväl de som motsäger dem. Efter att empiridelen avslutats, 
kontrollerades även detta resultat med Delphi-panelen för att säkerställa att 
det var möjligt att komma fram till en tillräckligt klar uttolkning. 

Urvalet av respondenter kom att styras mycket av behovet av att 
respondenter kapabla att ge rika och fylliga svar vilket var i enlighet med 
respektive frågemall. Urvalet skedde därför genom en bedömning av 
personer som spelat nyckelroller vid införandet av ABIS. 

3.3.3 Generaliserbarhet 
Eftersom undersökningen huvudsakligen var kvalitativ och med ett fåtal 
intervjuer kännetecknades den av låg generaliserbarhet och är i första hand 



 

 

 

  30 (62) 
 

applicerbar för det specifika leverantörsföretaget. Genom ett rikt material 
från intervjuerna och ett analytiskt resonemang skulle resultatet kunna testas 
och om det replikerades på ytterligare fall skulle det kunna har generaliserats 
om resultatet visade tendenser till en viss form av allmängiltighet. För att mer 
tydligt ha ökat graden av generaliserbarhet, skulle undersökningen 
genomförts på fler företag och med fler respondenter och att jämförbara och 
liknande resultat skulle ha kunnat påvisas. 

Enligt (Bryman & Bell, 2005) går det inte att generalisera utan vidare. De 
menar fallstudieforskare inte ska förledas tro att det går att hitta typfall som 
kan utnyttjas för att representera ett större omfång av andra fallföretag, eller 
grupper av personer. 

3.4. Etiska överväganden 
Vi har identifierat ett antal områden där vi gjort etiska överväganden. Det 
finns flera typer av etiska dilemman så som monetär påverkan, sociala 
strukturer, fysiska och psykiska överväganden och maktstrukturer. Även 
affärshemligheter får en allt större betydelse i de allt med specialiserade och 
högteknologiska verksamheter som förekommer idag. 

En av de grundläggande aspekterna att ha i åtanke vid forskning eller 
undersökningar av verksamheter där medarbetare eller annan personal är 
inblandad är att inte förfördela eller utnyttja någon speciell grupp eller 
avdelning eller att en forskargruppens studie sker på bekostnad av den 
organisation de undersöker. Likadant skall inte forskarnas studie anpassas 
efter eventuella krav eller påtryckningar från den organisation de undersöker 
utan hållas objektiv (Creswell, 2009). 

När en undersökning genomförs inom en organisation där medarbetare på 
olika nivåer svarar på frågor som rör verksamheten finns det alltid risk för att 
någon utsätts för risker inom maktstrukturen, att de inte har de 
ställningsbefogenheter som krävs att uttala sig, att de gör uttalanden som är 
obekväma eller att de inte har kunskaper om området vilket förvränger fakta 
om organisationen. Detta är något vi haft i åtanke, för att söka överväganden i 
preventivt syfte, samt överväga olika lösningar för att inte utsätta enskilda 
medarbetare eller större grupper för onödiga problem (Creswell, 2009). 

Dessa risker finns även om de individuella personerna är anonyma i vår 
studie, så kommer berörda personer på fallföretaget kunna identifiera dem 
och därmed granska de åsikter och kommentarer som framkommer. 

En aspekt vi speciellt haft i åtanke är den data vi samlar in, att den inte är 
av känslig karaktär, då ett akademiskt arbete kommer att publiceras, och 
därmed kan användas av den undersökta organisationens konkurrenter. Detta 
innebär att vi skickat ut transkriberad insamlad data efter intervjuerna, och 
efter en viss tid destruera materialet. 

Slutligen är det viktigt att när vi lämnar organisationen och överlämnat 
studien så skall vi också ha efterlämnat en stämning som inte får ha 
försämrats beroende på oss. 
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4. Resultat 
4.1. Urval av kritiska framgångsfaktorer 
Som beskrivits i avsnitt 2.6 reducerade vi ned antalet framgångsfaktorer till 
fjorton stycken i Tabell 2.4. 

4.2. Respondenternas rankning av de mest kritiska framgångsfaktorerna 
Respondenterna fick i uppgift att inbördes värdera de fjorton kritiska 
framgångsfaktorerna vilket resulterade i att vi kunde ranka faktorerna. Vi 
ville identifiera framgångsfaktorer som rankades högt av alla respondenter. 
Vi fann att redan från de tre faktorer som var och en rankade var det möjligt 
att finna gemensamma faktorer. Nedan redovisas vilka tre faktorer var och en 
av respondenterna rankade högst:  

Anders Lindström, BI-konsult, systemvetare, leverantör av ABIS på 
Sigma: 

• Affärsvision och planer (Organisation) 
• Upplevd affärsnytta (Effektfaktor) 
• Datakvalitet och integritet (Teknik) 

Johan Wredin, Senior BI-konsult med teknisk inriktning och leverantör av 
ABIS på Sigma: 

• Datakvalitet och dataintegritet (Teknik) 
• Projektledning och metodologi (Process) 
• Affärsvision och planer (Organisation) 

Avidentifierad, kund/användare av ABIS på internationellt företag: 

• Datakvalitet och integritet (Teknik) 
• Affärsinriktning på utvecklingsarbete (Organisation) 
• Affärsvision och planer (Organisation) 

Mattias Johansson, affärsutvecklare/användare på Lekolar Osby: 

• Affärsvision och planer (Organisation) 
• Datakvalitet och dataintegritet (Teknik) 
• Skalbarhet och flexibilitet hos den tekniska arkitekturen 

(Teknik) 

4.3. Respondenternas val av kritiska framgångsfaktorer 
Vi kom fram till att två av faktorerna (Datakvalitet & Integritet samt 
Affärsvision & Planer) var högt rankade av alla respondenter, och för att 
kunna göra en jämförelse, intervjuades alla respondenterna om dessa två. 

4.4. Frågor specifika för respektive kritisk framgångsfaktor 
Efter att först ha ställt de gemensamma frågorna enligt avsnitt 3.2.5, följdes 
de av att antal ämnesspecifika frågor: 
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4.4.1 Datakvalitet och Integritet 
Inom faktorn Datakvalitet och Integritet tillkom de ämnesspecifika 

frågorna: 

1. Vem ansvarar för den tekniska grunden i BIS? 
2. Hur väl stämmer data i BI-systemet överens med 

verksamhetssystemen (ekonomisystem m.fl.)? 
3. Hur gjorde ni för att säkerställa datakvaliteten? 
4. Vilken felmarginal är man villig att acceptera inom din 

organisation? 
5. Vilka nyckeltal använder ni för att mäta datakvalitet och 

integritet? 

4.4.2 Affärsvision och Planer 
Inom faktorn Affärsvision och Planer tillkom de ämnesspecifika frågorna: 

1. Hur har ledningen varit involverad för att strukturera och 
definiera BI arkitektur? 

2. Har man formulerat vision för företaget som är kopplat till 
utvecklingen BI (exempelvis balanserade styrkort)? 

3. Vilka förutom ledningen har medverkat till affärsvision och 
planer? 

4.5. Intervjuer med kunder 
Den 16:e april och 23:e maj genomförde vi intervjuer med en respondent som 
begärt avidentifiering. Intervjuerna skedde genom personliga möten och 
spelades in för att sedan transkriberas. Respondenten var kund och användare 
och jobbade på en inköpsavdelning på ett stort internationellt bolag vid 
införandet av ett ABIS. För att förenkla kallas denne person framöver för 
Adam enligt första namnet i bokstaveringsalfabetet. Adam har nyligen slutat 
på detta företag. Han var en nyckelperson i ABIS-projektet och vi värderar 
hans information som relevant och aktuell för intervjun. 

Den 14:e maj genomförde vi intervjun med Mattias Johansson. Intervjun 
skedde genom ett telefonsamtal. Vi hade inte teknik att spela in 
telefonsamtalet, utan intervjun nedtecknades direkt, och skickades samma 
dag till Mattias för justering. Mattias är kund och användare av ABIS och 
jobbar som affärsutvecklare på Lekolar i Osby. 

4.5.1 Affärsvision och planer 
Respondenterna är överens om att affärsvisionen är en utgångspunkt för att 
besluta om vilken inriktning som är viktig för företaget. 

Ur respondenternas kundperspektiv skapar vanligtvis högsta ledningen för 
företaget tydliga affärsvisioner och planer som de informerar organisationen 
om. Dessa bryts sedan ned för respektive enhet och dess chefer. 

Respondenterna menar att affärsvision och planer är grundläggande och 
måste vara tydligt i en organisation. 

Mattias berättar att exempel är en vision om att skaffa större kunskaper om 
sina egna avtal och de avtal konkurrenter har för att säkerställa upphandlingar 
och avvikelser från ramavtal. Mattias organisation ansåg att en ABIS-lösning 
skulle ge dem ett informationsövertag över konkurrenterna. 
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Respondenterna beskriver att deras organisationer tycker det är viktigt att 
det man utvecklar inom ABIS ligger i linje med vision, planer, mål, och att 
det stöttar utvecklingsenheterna och de processer som är belysta i 
affärsplanen. 

Adam menar att det är viktigt att det finns en affärsinriktning för vision 
och planer, och själva affärsinriktningen var för Adam på den nivån han 
tjänstgjorde det viktigaste med visionen och planerna. Adam menar att ABIS-
utvecklingen måste ha en affärsinriktning för att överhuvudtaget ha ett 
existensberättigande. 

Mattias företag vill ha kontroll på att affärsvision och planer följs varför 
en kravspecifikation skapades inför införandet av ABIS. De identifierade att 
affärsvisionen och planerna var bra och korrekta för företagets utveckling, 
och använder idag sitt ABIS för att säkerställa viktiga faktorer i 
verksamheten. 

Adam berättar att organisationen ofta är väl informerad om och alla 
chefsnivåer vet vilka visioner och mål man har. De olika nivåerna har sina 
avdelningars ”scorecards” och sina egna mål kopplade till affärsvisionen och 
planerna. 

Adam berättar att i hans organisation var medarbetarna överlag 
informerade om att de har exempelvis besparingsmål och vet ganska väl vilka 
planer som berör dem, och medarbetarna är delaktiga i identifieringen av 
faktorer för att uppnå affärsvisionerna. Det togs fram data som underlag för 
hur mycket besparingar som kunde göras. ABIS-projektet hanterade hur 
avdelningarna skulle genomföra dessa besparingar. 

”ABIS-lösningen visar dessutom utfallet av åtgärderna och det 
agila var att företaget gick från månatliga rapporter till att 
närma sig att få information i realtid så de kunde fatta beslut på 
färska data.”, Adam 

Både Adam och Mattias berättar att externa konsulter informeras normalt 
inte om de övergripande affärsvisionerna och planerna, utan de tar del av de 
visioner som finns för själva ABIS-projektet. 

Mattias och Adam berättar om att rollen som affärsvisioner och planer 
spelar för dem är att gå från att ha decentraliserade system till ett gemensamt 
system för att följa upp besparingsmål, med samma data och mätetal för hela 
organisationen. 

Adams företag använder affärsvision och planer i rollen att styra 
verksamheten, och följa hur faktorerna utvecklas vilket utgör underlag för 
budget, säljplaner osv. 

Mattias organisation använder ABIS för att följa upp planerna och 
identifiera vad som är viktigast närmaste tiden. 

”Det absolut viktigaste är att vinna ramavtal och utnyttja dem så 
mycket som möjligt. Värdet på ramavtalet och försäljningen skall 
utvecklas över tiden och kan utläsas ur ABIS.”, Mattias 

Hos Adams organisation har framgångsfaktorn affärsvision och planer 
varit speciellt framgångsrikt eftersom det drev på medarbetarna att ha 
besparingsmål och effektmål, och det drev på de kontrakt som organisationen 
jobbade med genom att det låg i planerna. Det styrde vad avdelningarna 
jobbade med, genom att vara kopplat med affärsvisioner och planer. 

För Mattias organisation bygger hela användningen av ABIS på att 
företaget utgår från sina affärsvisioner och planer. 
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”Det vore inte relevant att använda ABIS om företaget inte utgick 
från sina affärsvisioner och planer.”, Adam 

På frågan vad som kan förbättras inom affärsvision och planer berättar 
Adam berättar att de som arbetade med ABIS-projektet märkte att inte alla 
personer som kände till affärsvisionerna och planerna när de kom längst ut på 
avdelningarna. Även om de kände till visionerna och planerna hade de inte 
klart för sig de såg ut. Det berodde på att presentationer som gjorts var för 
abstrakta. 

”Chefslagren och de som jobbade med ABIS hade klart för sig, 
men när de skulle presentera sina ABIS-lösningar för andra så 
märkte de att de behövde förklara visionerna på ett mer konkret 
sätt.”, Adam 

Mattias berättar om hur affärsvisioner och planer kan förbättras. Efterhand 
som företaget och marknaden utvecklas, så måste affärsvisionerna och 
planerna förändras. Fokusområdet ändras lite hela tiden, och företaget arbetar 
hårt på att ligga i framkant i marknadsutvecklingen. 

”ABIS är det verktyg som hjälper företaget att fortlöpande se 
förbättringsmöjligheterna.”, Mattias 

Adam och Mattias delar åsikter om att ledningen inte är direkt delaktig att 
strukturera och definiera BI-arkitekturen. Adam berättar att hos hans 
organisation skapades affärsvision och planer samt ”scorecards” med mätetal 
som skulle följas upp. Arkitekturen är för Mattias en del av lösningen, och 
behovet har definierats av ledningen medan lösningen har definierats av 
projektet. 

”Ledningen har inte varit delaktiga mer än att definiera visionen 
om vad ABIS behöver stödja.”, Adam 

Både Adam och Mattias organisationer använder balanserade styrkort. 
Mattias organisation använder ABIS för att mäta KPI och menar att de 
genom sin kontroll på verksamheten får konkurrensfördelar. 

”Företagets ABIS ger oss ett informationsövertag vilket vi anser 
är en konkurrensfördel.”, Mattias 

Det genomförs övningar och möten inom både Mattias och Adams 
organisationer där personal, styrelsen och ägare medverkar till att skapa 
Affärsvision och planer. Det diskuterades även hur deras ”scorecards” kunde 
förbättras och vad målen för nästkommande år skulle kunna vara. 

”Alla som ville kunde vara involverade och medverka till 
affärsvision och planer i någon grad.”, Adam 

Adam berättar att det centrala för honom är att när man bygger ett ABIS 
ska affärsvision och planer vara tydliga och ABIS ska stödja visionerna och 
planerna. 

”Det är viktigt att det finns en affärsinriktning på affärsvisionerna och 
planerna och vi såg det som viktigt att ABIS-arbetet hade en 
affärsinriktning”, Adam 

4.5.2 Datakvalitet & dataintegritet 
Adam och Mattias berättar att det finns flera olika exempel på bra och dålig 
datakvalitet & integritet. Det vanliga är att data från olika delar av företaget 
inte stämmer överens i format och enhetsbegrepp. 

När Adam jobbade med ekonomi och inköp så upptäckte han att företaget 
hade en syn kring vilka inköp som gjordes och vad det kostade om man 
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använde finansiella data, och en annan uppfattning om man använde 
inköpssystemet. Detta berodde på att systemen inte kommunicerade. 

”Det är ett absolut krav att datakvaliteten är hög.”, Adam 
Mattias menar att utan en miniminivå på datakvalitet & dataintegritet 

uppnår ABIS ingen legitimitet. 
”Poängen är att företaget ska kunna lita på systemet, annars 
förlorar det sitt värde.”, Mattias 

Adam berättar att de under införandet av ABIS samlade data i ett 
gemensamt system. När de fick problem med datakvaliteten ökade 
drivkrafterna för att fortsätta utveckla ABIS, för att skapa ett system med så 
färsk data som möjligt. 

”Agilitet och färsk data är viktig för ekonomiska beslut, så att 
man inte jobbar med information som är en månad gammal.”, 
Adam 

Mattias organisation har en rådatakälla i form av sitt affärssystem. Initialt 
arbetade de inte så mycket med kvaliteten i rådata utan först när de kom till 
testningsfasen jämförde de att stämde överens med utfallet av testningen, det 
vill säga att processen stämde mot affärssystemet. 

Både Mattias och Adam berättar att organisationerna var väl informerade 
om, och ser fortfarande en hög datakvalitet och integritet som självklarhet 
både under införande och drift av ABIS. 

Adam berättar att hans organisation hade förståelse för betydelsen, men att 
det var svårt att samarbeta på en gemensam nivå då det fanns en tradition av 
egenbestämmande för att ta fram egna beslutsstödsystem i de mindre delarna 
av organisationen. När man sedan gick mot att bli mer internationella/globala 
så kom det här behovet av att se helheten. 

Adam berättar att under införandet kom företaget till insikt med vikten av 
det agila, vilket var ett relativt okänt begrepp för dem. Ett belysande exempel 
var när en avdelning byggde ett eget system där utfallet inte stämde. Detta 
eftersom de tog siffrorna direkt från orderstocken i inköpssystemet och inte 
via finanssystemet. Det uppstod en diskrepans mellan vad som var 
beställt/bestämt för inköp och vad som var betalt. 

Ett ABIS kan inte vara lika kvalitetssäkrat som ett kvartalsbokslut, 
eftersom det finns metoder att nå hög kvalitet på dem. 

Adam avslutade sin tjänst innan organisationen löste problemen med 
datakvaliteten. Planen var att arbeta med de så kallade integrerade 
databaserna, i stället för Exceldokument som är en ostrukturerad datakälla. 

Inom Mattias organisation har inte ABIS rollen som en exakt sanning, 
utan personalen gör rimlighetsbedömningar. Efterhand upptäcks och åtgärdas 
kvalitetsproblemen vilket medför att datakvaliteten och integriteten efterhand 
blivit allt bättre. 

”Om vår marginal dubblas på en månad, så ska man inte tolka 
det som en succé utan mer som ett datakvalitetsproblem.”, 
Mattias 

Adam berättar att när de fick fram data som visade på hur stora 
besparingar som de gjorde vid inköpsarbetet så var det framgångsrikt för 
inköpsorganisationen i att visa att man då gav ett värde till organisationen. 

De hade mätetal som mätte effektiviteten i inköpsorganisationen, hur 
snabbt ordar kunde hanteras. Företaget upptäckte att det agila tankesätt som 
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var på väg in inte längre skulle vara baserat på data från månadsrapporter 
utan att data skulle baseras på det som skedde just i ögonblicket. 

”Vi har blivit medvetna om att vi har två datakällor i 
affärssystemet respektive datalagret och vi vet att vi kan förvänta 
oss en skillnad mellan dessa.”, Adam 

Adam menar att ett problem med att uppnå god datakvalitet är att olika 
avdelningar bygger upp egna system med olika datastruktur och enheter. Ett 
viktigt steg är att ta data från samma nod i informationssystemen, så det 
exempelvis inte uppstår diskrepans mellan vad som var beställt och vad som 
var betalt. Detta var ett av flera problem inom datakvaliteten som man 
försökte komma lösa. 

För Mattias kan kulturen förbättras till att inte ha för hög tro till alla siffror 
man ser, utan mer sunt förnuft och kritiskt granskande av siffor och rapporter 
som systemen producerar. Både Adams och Mattias företag har en egen IT-
avdelning, men för införandet av ABIS har de använt sig av externa 
konsulter. 

Både Adam och Mattias är överens om att det finns fel de får acceptera 
och de måste vara medvetna om när det är stora eller små fel som ger 
underlag för beslutsstöd som går att lita på mer eller mindre. Inköpsdata och 
finansdata stämde inte alltid överens med bokförd data, vilket blev det som 
drev på utvecklingen, att göra det här bättre. 

”Ett exempel på hur data kunde skilja sig åt är att i ena systemet 
användes data från det som redan hade inträffat, det som var 
betalt, och det andra var data från orderstadiet, där man senare 
kunde justera data, beroende på förändringar i beställningar 
avbeställningar osv.”, Adam 

Adam berättar att de gick från Excel-ark till att använda affärssystemet för 
input, vilket innebär en källinmatning av data vid order. Man behövde inte 
fylla i nya data eller några aggregerade data, utan man använde källdata. 
Detta innebar att felkällorna minimerades vid inmatning av data och att 
datakvaliteten säkerställdes. 

För Mattias bolag sker testning mot rådatakällan. De har ett affärssystem 
med tillhörande processer för att uppnå god datakvalitet och för att uppnå en 
korrekt fysisk process (lagerhantering, plock, distribution). Detta medför att 
även ABIS blir bättre. 

Företagen accepterade inte någon större felmarginal. Respondenterna kan 
inte ange någon exakt procentsiffra, men det handlar om tiondelar av procent 
på viktiga nyckeltal och några få procent på mer prediktiva värden. 

”Acceptansnivå är olika beroende på konsolideringsnivå och typ 
av mätvärde.”, Mattias 

4.6. Intervjuer med leverantörer 
Den 29:e april genomförde vi intervjun med Anders Lindström. Intervjun 

skedde genom ett personligt möte. Intervjun spelades in och transkriberades. 
Intervjun har skickats till Anders för justering. Anders är leverantör och 
konsult av ABIS och jobbar som ”Business Intelligence konsult” på Sigma i 
Malmö 

Den 29:e april och 23:e maj genomförde vi intervjuerna med Johan 
Wredin. Intervjuerna skedde genom personliga möten. Intervjun spelades in 
och transkriberades. Intervjun har skickats till Johan för justering. Johan är 
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leverantör och konsult av ABIS och jobbar som ”Senior Business Intelligence 
konsult” på Sigma i Malmö 

4.6.1 Affärsvision och planer 
Anders berättar att om man inte har ett gemensamt mål så hamnar man på 
olika ställen. Om man har ett gemensamt mål så även om vägen blir lite 
kantig så gör det inget om ändå alla är på väg till samma ställe. 

För Johan innebär en vision att man sätter en riktning om vart man är på 
väg och vad man jobbar för. Om man har en tydlig vision för att uppnå en 
viss sak så kommer man kunna ta bättre beslut. Finns inte visionen där så är 
det mycket som blir lidande, och man har inte en bra utgångspunkt. 

”Det fina med att decentralisera är även det att det inte bara är 
en enda sanning, inte en enda väg finns utan vägen kan tillåtas 
vara kantig, eller gå på olika sätt.”, Anders 

Anders berättar att när Sigma inför ett ABIS genomförs workshops och 
möten där affärsvisioner och planer diskuteras för att beställaren ska ges en 
tydlig bild för att förmedla sina önskemål. Sigma kan då tidigt peka ut 
teknisk inriktning och form. 

”Det senaste projektet var lyckat just för man kunde fånga 
mycket av deras idéer och tankar.”-Anders 

Johan berättar att första delleveransen ofta visar på nya möjligheter och då 
vill kunden koppla på dem på systemet. Då uppstår en risk att det kommer för 
många sådana nya önskemål och att det slutar i att det aldrig blir en leverans 
eftersom man vill bygga på hela tiden. Här har vi som konsulter ett ansvar där 
vi berättar att det kommer ta så här många timmar. En stark visionär bryr sig 
mycket, lägger sig i och ser tydliga resultat, och kopplar därefter på 
någonting mer eller tvärt om plockar bort någonting. 

”Om man är otydlig i sin vision kan inte vi tidigt säga till att det 
teknikvalet du ser framför dig, det tycker vi inte är bra.”, Johan 

Konsulter känner ofta till visionerna för projektet eftersom de varit med 
från projektets början, men känner inte till företagets övergripande visioner. 

Anders anser att en affärsvision för ett ABIS är en vision som är framförd 
till ledningsgruppen som är utformad av affärsutvecklaren, och berör ABIS 
och dess utveckling. 

Anders och Johan berättar att när ABIS är i drift blir ”affärsvisionen och 
planerna” mer accepterade, från att varit idé och vision, så är de vedertagna 
av organisationen, hur de ska ha nytta av informationen, att den finns och 
vilket värde den har. 

Tekniken och utvecklingen från dag till dag har inte så stor betydelse, utan 
det långsiktiga målet är det viktiga. Genom att missionera detta internt och ha 
stark vision och drivkraft, är tydliga affärsvisioner och planer en 
framgångsfaktor för våra projekt. 

Som konsulter ser både Anders och Johan att det uppstår asymmetri inom 
organisationer då utvecklingsavdelningar ofta går fortare fram och har en 
tydligare syn på affärsvisionerna vilket kan innebära problem för oss som 
leverantör gentemot resten av organisationen eftersom vi måste bromsa ned 
projektet. 

”Risken finns att det blir en enskild persons eller avdelnings 
idéer och tankar som har gällt utan förankring i resten av 
organisationen.”, Anders 
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Anders berättar att för en beställare är det inte otydligt vad han vill, men vi 
konsulter jobbar även mot resten av organisationen, och där har vi 
uppmärksammat att de inte varit lika välinformerade om visionen. 

Johan berättar att när de snabbt vill visualisera en vision, börjar de från 
slutet genom att skapa en testmodell. Datakvaliteten är sekundär och de är 
tydliga med att de använder data som inte är kvalitetssäkrad i testprojektet, 
för att spara tid och pengar. Det handlar om att visualisera och simulera 
visionen för att säkerställa att det är detta kunden vill ha. Fördelen är då att 
om kunden upptäcker att den vill ha en annorlunda utformning så har de 
sparat tid och pengar på att inte kvalitetssäkra data som inte kommer att 
användas i den slutliga produkten. 

”Genom att tidigt i processen, skapa en prototyp av det som 
visionären vill ha, ta fram en liten delmängd, utan tanke på 
kvalitetskontroll och testprocesser. Vi visualiserar en slutprodukt 
och ställer frågan om det var det här de tänkte sig.”, Johan 

Ledningen är normalt informerad, men inte involverad i att strukturera och 
definiera arkitekturen utan det har varit upp till oss som leverantörer berättar 
Johan och Anders. Johan berättar att ledningen oftast har krav på att ABIS 
ska vara skalbar, kan vidareutvecklas och underhållas till en bra kostnad. 
Ledningen vill veta att inte minsta lilla förändring kräver flera veckors arbete. 

”BI-systemet ska inte vara jättesnävt utan man ska kunna växa i 
det och kunna använda det till ganska mycket.”, Anders 

Anders och Mattias berättar att en ledningsgrupp har ofta ett antal KPI-
paket med faktorer som man mäter och följer upp och är väl kopplat mot BI-
systemet. De är involverade att ta besluten där om kostnaderna och 
möjligheterna att få ut det man verkligen vill. 

Johan berättar att förutom ledningen brukar IT-avdelningen, 
affärsutvecklare och ekonomiavdelningen vara delaktiga i affärsvisioner och 
planer. Ledningen tar beslut om investeringen och under dem finns ofta 
visionären eller en BI-projektledare internt, och då medverkar de till 
affärsvisionerna. 

Anders berättar att om en IT-avdelning vill så kan de ju bromsa väldigt 
mycket, om de inte tycker eller delar åsikter. Ungefär detsamma som med en 
ekonomiavdelning. Det är med andra ord viktigt med en delad vision. Anders 
berättar de som leverantör har en styrka inom kunskaper, att det är viktigt att 
visa kunderna hur man proaktivt kan skapa visioner och därmed kan skapa 
mervärde som partner. 

”Vi på Sigma ställer oss ofta frågan vad vi som leverantör har 
som kan ge kunden värde, vad vi har som kan ge kunden stöd att 
lyckas.”, Anders 

Johan menar att ju starkare och tydligare visionären är och ju starkare han 
kan kommunicera det, och åskådliggöra det för oss, det är det här jag vill ha, 
desto bättre blir det. Vi har fått många exempel på motsatsen. 

4.6.2 Datakvalitet och dataintegritet 
För Johan betyder det datakvalitet och dataintegritet att arbeta med data av 
varierande kvalitet som bearbetas och blir hög i slutändan. 

”Vi jobbar efter parollen, rätt information till rätt person i rätt 
tid så de kan fatta rätt beslut. Det får inte vara någon brist i 
kedjan som skulle leda till fel information.”, Johan 
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Anders berättar att det är viktigt att man arbetar med datakvalitet då det 
går hand i hand med affärsvisioner och planer. Man måste ha förtroende för 
siffrorna och det material man visar. Det får inte vara så att man inte vet var 
data kommer ifrån, eller att det saknar substans eller riktighet. 

”Det handlar om att man måste ha siffor som är kvalitetssäkrade, 
som stämmer inbördes och är korrekta.”, Anders 

Den stora processen vid införande av ABIS är datakvalitetssäkring vilket 
Johan menar är 80 % av jobbet. Johan menar att de säkerställer att de gör det 
kunden har i sin vision innan de drar igång processen med 
datakvalitetssäkring eftersom det är den dyraste delen i ett projekt. 

”När vi inför ABIS är en stor del av processen att tvätta felaktig 
data.”, Johan 

Johan berättar att när han jobbar med införande av ABIS så sammanställer 
han ju mycket data och det är relativt lätt att se brister i data. De ser var det 
inte hänger ihop, var det inte är konsistent osv, och då får de gå tillbaka och 
fundera på hur man ska regelmässigt ska korrigera data eller om man ska 
ändra på källan. 

”Ibland har vi levererat exakt enligt specifikation och kunden är 
nöjd med siffrorna, men inser att det ändå inte är exakt det de 
tänkte sig. Då är en ej datakvalitetssäkrad prototyp viktig att 
testa innan.”, Johan 

Anders menar att man inte kan vara säker på kvaliteten ens från en säker 
datakälla innan den är kvalitetssäkrad. Det finns inte alltid givna sätt att 
registrera data, och på multinationella företag kan man tänka sig att det 
uppstår olika metoder att knappa in data i samma system. 

Både Johan och Anders menar att många företag anser sig ha en god 
datakvalitet, men skalar man upp det eller sätter data i relation till annat så 
upptäcker man att de inte alltid är så bra som man trodde. 

”Det är vanligt att kunden inte känner till betydelsen av 
datakvalitet när man drar igång ett projekt.”, Anders 

Anders berättar att det händer att när ett beslutsstödsystem byggs upp så 
inser kunden att resultatet inte visar rätt. De går då tillbaka till källan och 
kunden inser att grunddatat är felaktigt, vilket kunden inte hade en aning om. 

”En bieffekt blir då att kunden ofta får en högre datakvalitet även 
i käll-systemet eftersom allt kommer upp till ytan.”, Johan 

Johan berättar att en konsekvens är att kunden inser vilka typer av data 
som hänger ihop och vilka som inte gör det, vilket leder till beslut om hur 
data ska hanteras i processen och vilka regler som ska gälla olika situationer. 

Anders och Johan är överens om att kan de inte säkerställa att de använder 
rätt eller bra data, så undergräver det förtroendet för ABIS-systemet. Det är 
kritiskt att man har ett högt förtroende för systemet. 

Anders har jobbat i många ABIS-projekt, och menar att genom att få ett 
ABIS-stöd elimineras risker för felaktiga analyser och rapporter, som tidigare 
tagits fram genom enskilda medarbetare med olika arbetssätt. 

Johan berättar att tack vare ABIS har analysen blivit automatiserad och 
sifforna är kvalitetssäkrade. Siffrorna blir formstabila och när verksamheten 
litar på siffrorna kan man öka användningen av dem. Detta gäller speciellt i 
företag där jag upplevt en tradition av att ifrågasätta och inte lita på de siffror 
som presenterats. 
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Johan och Anders menar att som leverantör finns risken att de sätter på sig 
skygglappar, eftersom de vet vad som är beställt och projektet har fast pris. 
De gör precis det kunden säger och följer strikt beställningen. Resultatet kan 
ändå vara ett system med brister, som dock inte kan skyllas på leverantören. 
Detta är en utmaning som de måste ha i åtanke. 

Anders berättar att de ibland ser att något inte är riktigt rätt, men det är 
inte alltid konsultens ansvar. Därför förespråkar Anders det agila arbetssättet, 
där man tillåter transparens, och att man kan då lättare upptäcka att en sak 
inte är riktigt rätt, eller att något kan misstänkas kunna orsaka något man inte 
vill, och då kan man enklare samarbeta kring detta genom transparens och 
respons. 

”Det är viktigt att agera proaktivt för att förebygga fel istället för 
att reaktivt lösa dem.”, Anders 

Det som kan förbättras är Johan och Anders överens om vikten att 
kommunicera ömsesidigt så att man inte som leverantör räds för att 
ifrågasätta kunden om det ska vara så här eller inte angående datakvalitet. 
Även beställaren måste ifrågasätta eller undersöka om något de efterfrågar 
verkligen fungerar eller inte. 

Johan menar att projektansvariga ska bestämma sig på vilken kvalitetsnivå 
man vill lägga sig. Han vill se mer automatiserade processer för att 
exempelvis använda databaser såsom informationstabeller och 
transaktionstabeller och skapa testfall baserat på strukturen i databasobjektet. 

”Vi måste bli mer effektiva i vår datakvalitetssäkring, för att 
spara tid och pengar.”, Anders 

Johan menar att de har kommit en bit genom standardiserade mallar och 
projektmodeller, men kan bli ännu bättre på det. Prototyper kan utvecklas 
mer för att inte lägga tid på onödig datakvalitetssäkring om projektet ändå 
ska justeras efter kundens behov. 

”Testning är viktigt, men man får inte lägga ned för mycket tid på 
testning, då förloras tid som kan gå till annat.”, Johan 

Anders berättar att ansvaret för den tekniska grunden i ett ABIS är ett delat 
ansvar för beställare och leverantör. Som beställare kan man inte bara 
beställa ”någonting”, utan det måste specificeras, och ta ansvar för 
omfattningen så det inte plötsligt blir alldeles för stort och dyrt och faller på 
att resurser eller pengar tar slut. Som leverantör ska man också ta ansvar för 
att inte under- eller överleverera. 

Johan anser att man som beställare har ett ansvar att säga vad man vill ha, 
hur man tänker använda det och hur man tänker sig bygga ut det i framtiden. 
Som leverantör ska vi matcha de kraven. 

Johan berättar att Sigma har en standardarkitektur, som används. Ibland 
har kunden en egen IT-avdelning som tar ansvaret, men ofta har vi ett 
helhetsåtagande och då är det vi som tar ansvar. 

Anders berättar att ABIS normalt överensstämmer väl med 
verksamhetssystemen i de han projekt deltagit, men givetvis har det 
förekommit både felaktig data och sådan som ser korrekt ut, men som vid en 
närmre granskning ändå inte varit korrekt. 

”Det kan förekomma värden som byggs upp i systemet som blir 
högre än de faktiska. Det är en utmaning att få det att stämma, att 
göra kontrollsystem och rimlighetskontroller.”, Anders 
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Johan menar att ett ABIS är bra på att exponera informationen, att visa den 
över tiden, och borra sig ned i strukturer. Data stämmer väl överens, men 
visar inte alltid samma saker eftersom ABIS bryter ut informationen på olika 
delar, även om grundtanken är att det ska stämma. 

”Enda anledningen till att bygga ett ABIS är att kombinera 
information från flera olika system, snabbt ta ut och sammanföra 
den och sedan exponera den för respektive användare.”, Johan 

För att säkerställa datakvaliteten berättar Anders att de gör 
rimlighetskontroller, tekniska kontroller och granskar hur siffror adderas. De 
kontrollerar att systemet är konsistent. 

”Det kan i vissa fel vara enkelt att se att det blivit fel, exempelvis 
i fält som endast ska ha numeriska värden uppstår text.”, Anders 

Det finns behov av logisk kvalitetssäkring som kan ha avvikelser från det 
man tror är statistiskt korrekt. 

”Det finns teknisk datakvalitet och logisk datakvalitet. I den 
sistnämnda måste vi ha kunden med.”, Johan 

Anders berättar att han stött på exempel som kan handla om makt och 
personliga intressen som påverkar siffrorna då kostnader och intäkter kan 
vara lite fel placerade i organisationen. En viktig sak som han märkt är att 
organisationer har en fascination för och övertro på siffror. 

Johan menar att en modell kan vara fantastisk i ett visst sammanhang, men 
inte alls passa in i andra fall. Man måste lita på siffrorna, men inte överskatta 
dem eftersom det är en modell. 

”En modell är aldrig en exakt kopia av verkligheten, utan en 
modell kan innehålla upp till 20 % uppskattad data.”, Johan 

Anders avslutar med att berätta att han tycker det är viktigt att 
kommunicera och ha ett samarbete kring detta. Fel är inte beroende av en 
individ, utan man måste ha transparens och samarbete. 
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5. Diskussion 
Med underlaget från intervjuerna om de kritiska framgångsfaktorer vid 
införande av ABIS som undersökts närmare har sambandet mellan respektive 
framgångsfaktor och utfallet vid införandet studerats närmare. Genom den 
inledande rankningen konstaterades dels att alla respondenterna rankade 
organisations- och teknikrelaterade faktorer bland de tre högst rankade 
faktorerna dels återfanns två faktorer hos samtliga respondenter bland de tre 
högst rankade faktorerna: 

• Affärsvision och planer 
• Datakvalitet och dataintegritet 

Eftersom två distinkta respondentgrupper identifierats har faktorerna 
inledningsvis studerats utifrån respektive perspektiv – kund respektive 
leverantör. Därefter har dessa sammanfogats i ett övergripande perspektiv i 
syfte att söka efter gemensamma mönster. 

5.1. Affärsvision och planer 
Enligt (Yeoh & Koronios, 2010) är faktorn affärsvision och planer det första 
steget bland de kritiska framgångsfaktorerna. Denna faktor kan även ses som 
det första övergripande steget i en förändringsprocess. 

5.1.1 Kundperspektivet 
Kundrespondenterna menar att affärsvision och planer måste rankas högt då 
de är en utgångspunkt för att besluta om företagets inriktning och därmed 
måste vara tydliga i deras organisationer. 

I kapitel 2.2 beskrivs två perspektiv, inre och yttre underrättelseperspektiv. 
Respondenterna menar att affärsvision och planer är en viktig komponent för 
att utveckla organisationen internt inom produktion, logistik och ekonomi. Ett 
framgångsrikt införande av ABIS kan dessutom ge förutsättningar till att 
vinna konkurrensfördelar och att nå bättre kontroll på informationsflödet än 
deras konkurrenter, vilket innebär ett yttre perspektiv. 

Med ett modernt ABIS kan kunderna få färsk information anpassas till 
specifika önskemål, gärna i realtid, till skillnad från månatliga balans- och 
resultatrapporter som tidigare varit vanligast. Dessutom medför ABIS 
möjligheten att det gåt snabbare att genomföra förändringar i visioner och 
planer i takt med att företag och marknad utvecklas. Eftersom ABIS i drift 
därmed blir ett viktigt verktyg för att stödja affärsvisioner och planer följer 
att denna faktor är en kritisk framgångsfaktor vid införandet. Som nämnt i 
kapitel 2.4 har BI-verktyg tidigare främst använts på strategisk och taktisk 
nivå, men haft svårt att nå ut på operativ nivå. Kostnaden varit hög och 
verktygen inte varit agila, utan svåra att lära sig att använda och inte kunnat 
anpassas för att användas långt ut i organisationen (Schlegel & Rayner, 
2008). Respondenterna menar att genom agila processer kan de få rätt 
information i rätt tid, vilket överensstämmer med 4R principen som nämns i 
kapitel 2.2. 
Tydlighet och affärsinriktning är ett par väsentliga egenskaper hos 
affärsvisioner och planer för att de ska kunna stödja införandet av ABIS. 
Tydligheten blir också viktig eftersom ledningen inte är delaktig i den 
tekniska delen av införandet. Här visar sig affärsnyttan och av detta följer 
varför detta också är en viktig egenskap hos de affärsvisioner och planer som 
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ligger till grund för införandet av ABIS. Att mäta affärsnyttan korrekt kan 
dock som vi nämnt i kapitel 2.5 vara svårt när man ska värdera sina IT-
investeringar. 

5.1.2 Leverantörsperspektivet 
Även leverantörerna rankar affärsvision och planer högt, och anser att det är 
en kritisk faktor då den är utgångpunkt för hela projektet. Visionen måste 
vara förankrad i kundens organisation och inte en enskild persons eller 
avdelnings tankar och idéer.  
Kunden beställer ett ABIS som konsulterna ska leverera och konsulterna är 
oftast bara medvetna om de visioner och planer som berör projektet och inte 
kundens övergripande affärsvisioner och planer. För att säkerställa att kund 
och leverantör menar samma sak använder sig Sigma av prototypmodeller, 
där fokus ligger på att kunden kan testa att det ABIS som skall levereras 
motsvarar de förväntningar kunden har. I en prototyp är datakvalitet 
underordnat ett snabbt framtagande av ABIS-modell för att kunna testa 
visioner och planer inom ABIS, vilket kunden blir informerad om. 

När Sigma ska införa ett ABIS hos en kund, håller de möten och 
workshops för att säkerställa att kunden har en tydlig bild av sina visioner 
och att Sigma har uppfattat deras önskemål. Efter ett sådant möte upplever 
kunden att de har fler önskemål som ska tillmötesgås. Som leverantör har 
Sigma då ett stort ansvar för att hjälpa kunderna med att fastställa vilken nivå 
som är optimal med tanke på kostnad och tidsåtgång. Som vi nämnt i kapitel 
2.5 kräver 96% av företagen någon form av affärsmässig motivering, något 
som blir allt vanligare.  

Kunderna har ofta önskemål om teknikval, och Sigma kan då hjälpa 
kunden att hitta rätt nivå på dessa val ut ett långsiktigt perspektiv, genom sina 
erfarenheter från tidigare projekt. Dessutom är det inte ovanligt med 
asymmetri inom organisationen under ett utvecklingsprojekt, då de 
avdelningar som arbetar närmast projektet är längre fram i utvecklingen än 
övriga avdelningar. Detta kan innebära att projektet måste bromsas ned vilket 
är negativt, och de har upplevt exempel på detta i organisationer där 
avdelningar har känt att de inte känner att de delar affärsvisioner och planer. 
Detta kan delvis förklaras med att medarbetare arbetar på olika nivåer – 
strategisk, taktisk eller operativ, och därmed har olika affärsfokus och olika 
tidshorisonter så som beskrivs i Tabell 2.1. 

5.2. Datakvalitet och dataintegritet 
Datakvalitet och dataintegritet tillhör den tekniska dimensionen (Yeoh & 
Koronios, 2010) i vid införandet av ABIS. (Yeoh & Koronios, 2010) talar om 
”datarelaterade faktorer” och datakvalitet och dataintegritet är en av de högst 
rankade faktorerna i tidigare undersökningar. 

5.2.1 Kundperspektiv 
När kunderna diskuterar datakvalitet och integritet hamnar fokus på brist på 
konsistens hos data. Validiteten är en annan viktig egenskap hos data för 
kunderna. I själva verket är tillförlitligheten en grundförutsättning för ett 
ABIS utan vilken tilltron sjunker drastiskt. Ytterligare en datakvalitets-
egenskap är aktualiteten, vilket bidrar till kravet på ett agilt system. En 
enhetlig syn på nivån på datakvaliteten finns dock inte, utan beror på olika 
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faktorer som källsystem, konsolideringsnivå etc. Problemet accentueras när 
olika källsystemkoppling resulterar i olika uppfattningar om företagets 
situation och visar på hur väsentlig datakvalitet är för att ge ett korrekt 
beslutsstöd. 

Enligt (Davis et al., 2009; Imhoff, 2006) finns olika typer av BI, beroende 
på beslutsnivå. När det gäller data i kundernas ABIS handlar det mycket om 
operativa data och aspekten datakvalitet och dataintegritet är väsentlig för i 
vilken grad kunden ska kunna lita på informationen för att fatta operativa 
beslut. Det handlar om att besluten är relativt kortsiktiga och att 
tyngdpunkten för ABIS ligger framför allt mot operativ och i viss mån taktisk 
BI, vilket stämmer med den utveckling som beskrivits av (Imhoff, 2006) i 
avsnitt 2.3. 

Framför allt kopplingen mellan ABIS och affärssystemet är väsentlig ur 
kundernas perspektiv eftersom jämförelse görs mellan data i de två systemen. 
Flexibiliteten och snabbhet hos ett ABIS betonas. Det handlar både om att 
ABIS också är ett realtidssystem, med korta ledtider mellan rådata i 
affärssystemet i enligt med idealet ZLE som diskuterades i avsnitt 2.4, men 
också den typ av agilitet som krävs för att snabbt kunna anpassa systemen. 

Den upplevda datakvaliteten påverkar hur mycket kunden fäster sin tillit 
till ABIS. Avvikelser och diskrepanser har snarast som effekt att 
informationen i ABIS misstros och test och kontroll görs mot rådatakällan. 
Toleransen är låg när det gäller datakvalitet och en av ABIS roller är att 
påvisa datakvalitetsproblem. Införandet av ABIS kan därför utgöra ett första 
steg till att förbättra datakvalitet. Från kundperspektivet är det skillnader i 
information mellan olika källsystem och resultat i ABIS som inspirerar till 
ytterligare förändringsarbete för att säkerställa datakvalitet och dataintegritet. 

Kunderna har genom att införa ABIS blivit medvetna om hur väl de kan 
lita på data. Genom förbättrad datakvalitet ökar tilliten till ABIS och därmed 
också ökad framgång vid införandet. 

Till stor del beror kvalitetsproblem skillnad på formen av data. Det är 
dessutom skillnad på i vilken tidpunkt i processen data kommer från, och då 
blir utfallen olika. Eftersom de olika delsystemen inte kommunicerar, så 
upptäcks inte dessa diskrepanser förrän ett ABIS kopplar samman systemen. 

En annan drivkraft är behovet av färsk och relevant information, som ska 
vara korrekt. Ett utfall av att datakvaliteten höjs är att all data i alla system 
blir mer tillförlitlig, och att kunskaperna om hur systemen hänger ihop ökar 
och förbättringar sker därför inte enbart hos ABIS utan i respektive källa. 

5.2.2 Leverantörsperspektivet 
Från leverantörsperspektiv är erfarenheten att datakvalitet och dataintegritet 
en väsentlig faktor att ta hänsyn till. Kvalitetssäkring av data spelar en central 
roll vid införandet av ABIS. Genom att arbeta med standardiserade mallar 
och projektmodeller kan de öka effektiviteten med arbetet med datakvalitet, 
men att ambitionsnivån behöver stämmas av med beställaren/kunden. För 
leverantören är de olika komponenterna i BIS mer synliga som de beskrivits i 
avsnitt 2.3. För leverantören är kopplingen mellan datakvalitet och integritet i 
hög grad kopplad till själva ETL-processen som beskrivs av (Azvine et al., 
2005). 

Den dyraste delen och uppemot ca 80 % av resurserna i ett projekt går åt 
till säkerställande av datakvalitet och integritet. Detta är förklaringen till 
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varför från ett leverantörsperspektiv datakvalitet och dataintegritet är en 
kritisk framgångsfaktor. Förtroendet för informationen som presenteras i ett 
ABIS avgörs av tillgången på korrekta data av hög kvalitet. I början av 
införandet menar leverantören att kunder ofta har en uppfattning att data 
håller hög kvalitet. Under införandet är det inte sällan denna uppfattning 
behöver omvärderas. Genom ett agilt angreppssätt, som beskrivits av (Azvine 
et al., 2005) i avsnitt 2.4, har man möjlighet att korrigera och säkerställa att 
införandet blir framgångsrikt. 

Eftersom datakvalitet och dataintegritet är en resurskrävande del vid 
införande av ABIS finns incitament för leverantören att effektivisera arbetet 
med denna aspekt. I och med att arbetet med datakvalitet är så pass centralt i 
införandet av ABIS betyder den högre kvaliteten ökade möjligheter att 
eliminera analyser och rapporter, som tidigare använts för att kontrollera 
riktigheten. Ett framgångsrikt införande handlar om att bygga bort hinder i 
informationsflödet även om det inte är RTBI som beskrivits av (Azvine et al., 
2005). 

Dialogen mellan leverantör och kund är också viktig för att påvisa varifrån 
felaktig information kommer. Genom att påvisa felaktigheter i resultatet 
kommer från kundens ursprungsdata får leverantören större förståelse för 
arbetet med datakvalitet. Leverantören har ett intresse av agera proaktivt för 
att öka datakvalitet och dataintegritet dels för att kunna påvisa för kunden var 
det finns problem finns dels för att ett framgångsrikt införande är så pass 
beroende av denna faktor. 

Medel för att nå högre datakvalitet är att använda mer strukturerade data 
som källa, exempelvis affärssystem framför Excel-ark, standardisering och 
mer automatiserade processer för datainsamling. 

På leverantören ligger ett ansvar att mot bakgrund av tidigare erfarenhet 
och observationer under projektets gång uppmärksamma kunden på fel även 
när det inte är leverantörens direkta ansvar. Samtidigt finns det behov av 
samspel mellan kund och leverantör för att avgöra relevans och dataintegritet. 
Den tekniska datakvaliteten är däremot tydligare leverantörens ansvar. 

5.3. Det övergripande perspektivet 
Från ett övergripande perspektiv gäller det att besvara om det finns skillnader 
och/ eller likheter mellan hur dessa faktorer verkar ur kund- respektive 
leverantörsperspektiv. 

Av de båda perspektiven så framgår det av diskussionen ovan att för båda 
faktorer att kundperspektivet mer eller mindre styr leverantörsperspektivet, 
vilket är naturligt med tanke på att det i slutändan är kunden som naturligtvis 
beställer och betalar för införandet av ABIS. Kundens affärsvision och planer 
är det som styr införandet av ABIS, leverantörens roll är framför allt att 
effektivt förstå kundens affärsvision genom sin erfarenhet tolka hur den ska 
kunna tillgodoses genom teknikval och vilka mål som realistiskt kan 
tillmötesgås. 

Även om datakvalitet och dataintegritet rankas högt av från båda 
perspektiv handlar det från kundperspektiv framför allt om ett fokus på 
integritet och då framför allt om att organisatoriskt sammanfoga infoga 
information från olika källor inom organisationen. Här handlar det om ett 
samspel mellan kund och leverantör, eftersom kunden har större förståelse för 
informationen. Leverantören har dock ett bättre grepp om den tekniska 
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datakvaliteten och hur denna ska åtgärdas. Detta skulle kunna förklaras av att 
leverantören återigen har större erfarenhet av ABIS och lättare ser hur 
informationen ska kunna integreras och även bättre känner till effekterna av 
brist på standard och formalisering av indata.  

När det gäller vikten av de två framgångsfaktorer som lyfts fram i vår 
studie tycks det som att faktorn datakvalitet och dataintegritet har sin givna 
plats med tanke på hur stor roll denna faktor fyller av resursåtgång vid 
införandet av ABIS (80 %). Att affärsvision och planer har en central roll 
följer av att detta är en faktor som kan ses som starkt kopplat målsättningen 
med införandet av ABIS.  
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6. Reflektion 
6.1. Resultatreflektion 
I denna studie har de två framgångsfaktorer som var gemensamma för våra 
respondenter studerats utifrån kund- och leverantörsperspektiv. De två 
faktorerna har spelat centrala roller för att framgångsrikt kunna införa ABIS. 
Till skillnad från många av de tidigare studierna om framgångsfaktorer har 
denna undersökning studerat hur faktorerna faktiskt verkat för att bidra till ett 
framgångsrikt införande. 

De två faktorerna har varit rankade relativt högt, men inte högst. Det 
skulle kunna bero på att enbart förekomsten av en framgångsfaktor inte 
nödvändigtvis medverkat i ett kausalt samband på ett sådant sätt att om 
ytterligare tid och resurser lagts på faktorn i fråga lett till ett bättre utfall och 
mer framgångsrikt införande. 

I fallstudien framträder ett mönster för det kausala sambandet mellan de 
två framgångsfaktorerna och resultatet. Resultatet består av en ögonblicksbild 
för hur aktuell teknik för ABIS införs i organisationer idag. Redan tidigare 
forskning har visat på att införande av BIS skiljer sig från andra typer av 
informationssystem och komplexiteten gör att det kan vara svårare att spåra 
direkta samband mellan framgångsfaktorer eftersom de även omfattar 
organisation och processer. När väl ABIS införts är tanken att 
förändringscykeln ska vara kortare. Vi har specifikt inte studerat nivån på 
agilitet hos de införda systemen och kan därför inte uttala oss i kvantitativa 
termer om bidraget från respektive framgångsfaktor. Det handlar snarare om 
hur de mest betydelsefulla framgångsfaktorerna bidragit det framgångsrikt 
införda ABIS. Nivån på framgång kan också ses som subjektiv utifrån våra 
respondenters uppfattning. Perceptionen av vad som är ett framgångsrikt 
införande kommer också att förändras över tiden allteftersom kunder och 
leverantörer till ABIS får nya förväntningar utifrån nya erfarenheter och 
teknikutvecklingen. Att ta fram en ny rapport på ett par timmar kanske är 
acceptabelt idag, medan nivån på framtida agilitet kanske kommer kräva 
ännu kortare tid. 

När det gäller vårt bidrag till den aktuella forskningen på området har vi 
stött oss mycket mot de teorier och modeller som finns på området kring 
forskningen kring införande av BIS. Vårt syfte har heller inte varit att ta fram 
nya framgångsfaktorer utan snarare använt de befintliga för att undersöka 
dem närmare. Den konceptuella modellen i Figur 2.5, som tagits fram av 
(Yeoh & Koronios, 2010) tillsammans med andra studier kring 
framgångsfaktorer har hjälpt oss att plocka ut faktorer. Även om denna studie 
inte kan kvantifiera kausalitetssamband mellan framgångsfaktor och utfall för 
införande av ABIS bekräftar denna studie dessa två framgångsfaktorer. 
Studien beskriver också hur dessa faktorer bidrar till ett framgångsrikt 
införande av ABIS. På samma sätt som (Yeoh & Koronios, 2010) visar på att 
det finns begränsad tillämpbarhet för tidigare forskning är det värt att 
poängtera att dessa resultat står i relation till dagens tekniska utvecklingsnivå 
och framtida verktyg för att modellera affärsvisioner och planer samt 
effektivisera hantering av datakvalitet och integritet kommer att påverka den 
prioritering av dessa faktorer i förhållande till andra faktorer inom 
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organisation, processer och teknologi. Förändringar i den tekniska 
infrastrukturen i sig med ökad mobilitet, större datalager, utveckling av 
algoritmer för att bearbeta större mängder av ostrukturerade data, nya 
visualiseringsmetoder, förskjutning från interna datacenter till molnbaserade 
tjänster osv. bidrar till att ytterligare förändra och lägga till andra 
framgångsfaktorer för ABIS. 

6.2. Metodreflektion 
Vi har använt oss av Delphimetoden där diskuterat hur vi skulle konstruera 
frågeformulär, vilken typ av respondenter som skulle medverka och hur 
intervjuerna skulle genomföras. Det är en metod som bygger på att gruppen 
har tid och möjlighet att samlas, och att medlemmarna verkligen sätter sig in i 
forskningen för att bidra med relevant kompetens. Metoden har både positiva 
och negativa delar, bland de negativa kan nämnas att ju fler personer som 
deltar och ju större demokratin är, desto längre tid tar det att enas kring 
beslut, eftersom det kan finnas ett flertal olika åsikter och önskemål. Metoden 
har fungerat bra för oss eftersom vi haft tillgång till hög kompetens på 
deltagarna varför vi kunnat säkerställa form och innehåll på frågeformuläret 
och dessutom haft möjlighet att diskutera de individuella frågornas utseende 
för att göra bra intervjuer där vi lyckats samla den information vi avsåg.  

Hypotesen att modeller för framgångsfaktorer för BIS även skulle gälla för 
ABIS har förvisso inte testats annat än att i den inledande kvalificeringen av 
framgångsfaktorer fann respondenterna att de framgångsfaktorer som 
presenterats även var relevanta för ABIS. Därmed inte sagt att den relativa 
betydelsen skulle kunna skilja eftersom ABIS accentuerar faktorer som 
flexibilitet och snabbhet mer än BIS i allmänhet. 

För att nå hög reliabilitet i undersökningen spelades intervjuerna in, 
sparades digitalt och transkriberades i sin helhet så att resultatet av 
undersökningen skulle kunna i detalj spåras till respondenternas svar, vilket 
gjorde att analysen kunde göras på ett råmaterial som var så tillförlitligt som 
möjligt. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade och utgick ifrån i förväg 
preparerade frågor kunde svaren hos de olika respondenterna jämföras med 
varandra, inte minst för att kunna påvisa skillnader och likheter mellan kund- 
och leverantörsperspektiv. 

Det var även nödvändigt att ordentligt validera svaren, vilket dels gjordes 
gentemot respondenterna själva som fick möjlighet att granska sina svar så att 
de var korrekt återgivna i den transkriberade texten. Frågorna var 
konstruerade för att inte enbart spegla att respektive faktor bidragit till 
framgång utan även hur.  
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7. Avslutning 

7.1. Slutsats 
Vi har i vår studie identifierat två faktorer som dels är bland de tre högst 
rankade framgångsfaktorerna hos respondenterna dels är gemensamma för 
samtligt respondenter vid införande av ABIS. Dessa två faktorer är: 

• affärsvision och planer 
• datakvalitet och dataintegritet 

Vad gäller affärsvision och planer bidrar denna faktor framför allt till ett 
framgångsrikt införande genom att identifieringen av de övergripande 
målsättningarna för systemet är viktigt i initialskedet och att det är något som 
styr både kund och leverantör när det gäller hur prioriteringar görs i projektet.  

Datakvalitet och dataintegritet är den andra faktorn. Den tillhör de 
tekniska faktorerna och är väsentlig, eftersom det indikativt uppemot 80 % av 
resurserna hos leverantören ägnas denna faktor, vilket ger denna faktor sin 
faktiska prioritering vid införandet av ABIS. 

Gemensamt från både kund- och leverantörsperspektiv är att kundens 
behov och önskemål är styrande, men det är leverantören som genom sin 
erfarenhet och kännedom om effekterna av tidigare införande av ABIS ger 
rekommendationer på tillvägagångssätt vid införandet. Vad gäller 
datakvalitet och dataintegritet syns att leverantören lägger större vikt vid den 
tekniska datakvaliteten medan kunden mer ser till slutresultatet och är mer 
inriktad på att hantera dataintegriteten. 

7.2. Förslag till fortsatt forskning 
Vi har redan nämnt möjligheten att vidare generalisera denna undersökning, 
genom att utföra fler fallstudier på flera företag för att visa om detta resultat 
är replikerbart eller om andra mönster och tendenser skulle kunna framträda 
genom att vidga undersökningen. 

I denna studie har vi utgått från fall där införandet av ABIS redan bedömts 
som framgångsrikt. Det skulle behövas ytterligare forskning kring vad som 
faktiskt är ett framgångsrikt ABIS genom klarare definitioner av 
effektfaktorer och undersöka närmare det kausala sambandet mellan 
framgångsfaktorer och effektfaktorer för införande av ABIS. 

I teorin har vi redogjort för de tre nivåerna strategisk, taktisk och operativ 
nivå inom ABIS. Vi hade förhoppningar att kunna fördjupa oss inom dessa 
områden, men i brist på tid och respondenter har vi inte kunnat undersöka 
dessa nivåer så noga som vi velat. Vårt material indikerar att utvecklingen 
mot mer agila system gynnar en utveckling mot mer operativa, 
realtidsbaserade system, samtidigt handlar användningen mycket om 
strategiska värden såsom affärsvisioner och planer, vilket gör att studier som 
har möjlighet att kvalificera mellan de olika nivåerna tydligare skulle kunna 
visa på vilka framgångsfaktorer som verkar starkast för införandet på 
respektive nivå. 

Teknikutvecklingen står inte stilla. Utvecklingen inom BI går vidare mot 
att samla in allt större mängder data och nya metoder för att bearbeta dessa. 
Idag talar man även om stora mängder digitalt lagrad information som inte 
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längre kan bearbetas med traditionell databas teknik, dels för att mängden 
data kan vara petabytes samt att data är så pass ostrukturerad, exempelvis 
ljud, bild och video s.k. ”Big Data”. Själva analysprocessen är annorlunda 
och det kan handla om att analysera data i realtid, vilket naturligtvis förändrar 
både framgångsfaktorer inom process och teknik. För denna typ av BIS krävs 
sannolikt omarbetade teorier och kvantitativa studier för att få fram vilka 
kritiska framgångsfaktorer som är tillämpbara. 
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8. Ordlista/förkortningar 
Förkortning
/begrepp 

Engelskt 
begrepp/förklaring 

Svenskt begrepp/förklaring 

4R "The four Rights" 
(information, time, format, 
people) 

"De fyra Rätten" - rätt 
information i rätt tid i rätt 
format till rätt person.  

ABIS Agile Business Intelligence 
System 

Agila Beslutsstödsystem 

ADB Automatic Computer 
Processing 

Automatisk Databehandling 

BAM Business Activity Monitoring Affärsanalys i realtid 
BI  Business Intelligence Företagsinformation 
BIS Business Intelligence System Affärsunderrättelsesystem 

CIO Chief Information Officer IT-chef, IT-system direktör, 
CRM Customer Relations 

Management 
Kundvårdssystem 

Data 
integritet 
(Data 
Integrity) 

Maintaining and assuring the 
accuracy and consistency of 
data over its entire lifecycle. 

Underhåll och försäkring av 
noggrannhet och konsistens 
hos data under hela dess 
livscykel. 

DSS Decision Support system Beslutsstödsystem 
ERP Enterprise Resource Planning Affärssystem, 

Resursplaneringssystem 
ETL Extract Transform Load Extrahera, Transformera, 

Integrera 
Excel Common spreadsheet 

application developed by 
Microsoft Corporation, forms 
part of Microsoft Office. 

Vanligt förekommande 
kalkylprogram från 
Microsoft Corporation, som 
ingår i programsviten 
Microsoft Office. 

IT Information Technology Informationsteknologi 

ICT Information and 
Communication Technology 

Informations- och 
kommunikationsteknologi 

IKT ICT Information and 
communication Technology 

Informations- och 
kommunikationsteknologi 

IS Information System Informationssystem 
IT Information Technology Informationsteknologi 
KFF CSF – Critical Success 

Factor 
Kritisk Framgångsfaktor 

KPI Key Performance Indicator Nyckeltal 
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Källdata 
(Source 
Data) 

Raw data, not yet processed 
for meaningful use to become 
information. 

Rådata, som ännu inte är 
bearbetad för att kunna 
presenteras som meningsfull 
information. 

PDCA Plan Do Check Act  Planera, utföra, kontrollera, 
agera 

RTBI Real Time Business 
Intelligence 

Realtids Beslutsstödsystem 

SAP One of the world’s largest 
multinational enterprise 
software corporations – 
makes enterprise software 
(ERP) to manage business 
operations and customer 
relations 

En av världens största 
programvaruleverantörer, 
producerar framför allt ERP-
system – fullskaliga 
affärssystem 

TDWI The Data Warehousing 
Institute 

Namn på känt datainstitut, se 
tdwi.org 

ZLE Zero Latency Enterprise Noll latens affärssystem, 
system utan respons tid 
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Bilaga 1 Intervjuunderlag 
 

Kort beskrivning av Agila Business Intelligence 
System: 

”Business Intelligence” (BI) är ett samlingsbegrepp för idéer och metoder 
för att förbättra företags beslutsfattande genom användningen av fakta-
baserade stödsystem. 

Ett informationssystem (IS) för BI betecknas som BIS. 
BIS innefattar men är inte begränsat till följande typer av delsystem: 

• BPM – ”Business Process Management” (mätning och 
kontinuerlig förbättring av affärsprocesser) 

• MIS – ”Management Information System” 
(Ledningsinformationssystem, som hjälper ledningen att hitta 
specifik information, exempelvis realtidsinformation om valuta- 
och varuflöden, sammanfattande rapporter om total försäljning) 

• DSS - ”Decision Support System” (Beslutsstödsystem, som 
stödjer beslut av specifika problem) 

• EIS - ”Executive Information System” (BIS handlar inte enbart 
om att presentera information för beslut utan även 
informationslogistik som tar fram informationen) 

• Grupprogramvara för att understödja informationsutbyte inom en 
organisation, men också mellan olika samarbetspartner. 

• Kunskapshanteringssystem, som används för att samla erfarenhet 
och kunskap i en organisation. 

Det förtjänar att påpekas att informationen i delsystemen kan behandlas 
både manuellt, interaktivt (människor och datorer i samverkan) samt 
automatiserat (enbart datorer). I traditionella IT-baserade BIS hämtas 
information ofta från verksamhetssystem, som affärssystem (ERP), 
bokningssystem och liknande till ett datalager och analyseras med hjälp s.k. 
OLAP-verktyg (”Online Analytical Processing”). 

Kraven på bättre informationslogistik, dvs. effektivare 
informationshantering, har på senare tid bidragit till begreppet Agila BIS. I 
takt med att beslutsfattare behöver allt mer korrekt och snabb information 
ställs högre krav på att BIS är tillräckligt flexibelt för att BI applikationerna 
skall kunna utvecklas med agila metoder. Agila metoder kännetecknas av en 
mer iterativ process med ett tätare samarbete mellan IT och BIS användare. 
Det betyder även att BI-verktygen behöver bli mer agila och att utveckling 
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Framgångsfaktorer 
Vid införandet av ett ABIS finns det olika faktorer som påverkar hur 

framgångsrik implementationen blir. I forskningsrapporter finns det ett antal 
kritiska framgångsfaktorer som finns nämnda. Med utgångspunkt från en 
modell (se nedan) har vi plockat fram ett antal faktorer som vi vill att du skall 
bedöma dels bedöma nivå på betydelse för framgång, men också sortera i 
rangordning från viktigast till minst viktig. Vår lista är ett förslag och du får 
gärna komplettera med ytterligare faktorer, som du tycker är av betydelse. 

Vi vill också att Du betygsätter er egen implementation utifrån dessa 
faktorer. 

 
Figur 9.1 Modell över kritiska framgångsfaktorer 

 
Lista med Faktorer indelad i fyra områden. 

 
Rangordna samtliga faktorer från viktigast (=1) till minst viktigast 
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Faktor	   Rangordning	  

Affärsvision	  och	  planer	   	  
Affärsinriktning	  på	  utvecklingsarbete	   	  
Ledning	  och	  ledarskap	   	  
Kompetens	  och	  sammansättning	  av	  projektgrupp	   	  
Projektledning	  och	  metodologi	   	  
Förändringsarbete	  
(Change	  Management)	  

	  

Träning,	  Utbildning	   	  
Datakvalitet	  och	  dataintegritet	   	  
Skalbarhet	  och	  flexibilitet	  hos	  den	  tekniska	  arkitekturen.	   	  
Avvägning	  mellan	  funktionella	  och	  tekniska	  krav	   	  
Projekteffektivitet	  (projekttriangeln:	  Budget-‐Tid-‐Avgränsning)	   	  
Infrastrukturprestanda:	   	  
Test	  och	  validering	   	  
Upplevd	  affärsnytta	   	  
Andra	  faktorer:	   	  
A.	   	  
B.	   	  
C.	   	  
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1. Organisation 
1.1. Affärsvision och planer 

1.1.1. Vad betyder dessa faktorer ”affärsvision och planer” för dig/er 
organisation? 

1.1.2. På vilket vis användes ”affärsvision och planer” under 
införande/utveckling av BIS? 

1.1.3. Hur väl anser du att organisationen var informerade om eller kände till 
vilken roll ”affärsvision och planer” spelade under införandet BIS? 

1.1.4. Vilken roll har ”affärsvision och planer” idag för er användning av 
BIS? 

1.1.5. Beskriv på vilket sätt ”affärsvision och planer” har varit speciellt 
framgångsrikt för er BIS 

1.1.6. Beskriv vad du tycker kan förbättras inom ”affärsvision och planer”? 

1.1.7. Hur har ledningen varit involverad för att strukturera och definiera BI 
arkitektur? 

1.1.8. Har man formulerat vision för företaget som är kopplat till 
utvecklingen BI (exempelvis balanserade styrkort)? 

1.1.9. Vilka förutom ledningen har medverkat till ”affärsvision och planer”? 

1.1.10. Ytterligare kommentarer? 
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2. Teknik 
2.1. Datakvalitet och dataintegritet (att data ej är manipulerad) 

2.1.1. Vad betyder dessa faktorer ”datakvalitet och dataintegritet” för dig/er 
organisation? 

2.1.2. På vilket vis användes ”datakvalitet och dataintegritet” under 
införande/utveckling av BIS? 

2.1.3. Hur väl anser du att organisationen var informerade om eller kände till 
vilken roll ”datakvalitet och dataintegritet” spelade under införandet 
BIS? 

2.1.4. Vilken roll har ”datakvalitet och dataintegritet” idag för er användning 
av BIS? 

2.1.5. Beskriv på vilket sätt ”datakvalitet och dataintegritet” har varit 
speciellt framgångsrikt för er BIS? 

2.1.6. Beskriv vad du tycker kan förbättras inom ”datakvalitet och 
dataintegritet” 

2.1.7. Vem ansvarar för den tekniska grunden i ABIS? 

2.1.8. Hur väl stämmer data i BI-systemet överens med verksamhetssystemen 
(ekonomisystem m.fl.)? 

2.1.9. Hur gjorde ni för att säkerställa datakvaliteten? 

2.1.10. Vilken felmarginal är man villig att acceptera inom din organisation? 

2.1.11. Vilka nyckeltal använder ni för att mäta ”datakvalitet och 
dataintegritet”? 

2.1.12. Ytterligare kommentarer? 


