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Abstract  

This study aims to examine the critical success factors for implementing Business Intelligence 
and Analytics for small enterprises. The study begins with a literature review, where the 
previously explored critical success factors are developed in the form of a theoretical framework. 
The study proceeds with a case study where four employees/employers with insight into BI&A 
and its implementation in small enterprises are interviewed based on the framework. 
Furthermore, the study investigates how the factors developed are valued by the interviewees 
with transparency in BI&A and to review the factors to find possible ones that do not belong in 
the framework or alternatively add ones that are critical for small businesses. The study 
concluded that there are eleven critical success factors were the major challenges lay in the 
financial limitations of small businesses and the use of proper technology. 
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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka de kritiska framgångsfaktorerna för implementering av 
Business Intelligence och Analytics för små företag. Studien inleds med en litteraturöversikt, där 
de tidigare framforskade kritiska framgångsfaktorerna utvecklas i form av en teoretisk ramverk. 
Studien fortsätter med en fallstudie där fyra arbetsgivare med inblick i BI&A och dess 
implementering i små företag intervjuas baserat på det ramverk. Vidare undersöker studien hur 
faktorerna värderas av de intervjuade med transparens i BI&A och att granskar faktorerna för att 
hitta möjliga som inte hör till ramverket eller alternativt lägga till de som är kritiska för små 
företag. Studien drog slutsatsen att det finns elva kritiska framgångsfaktorer där de stora 
utmaningarna låg i de små företagens ekonomiska begränsningar och användningen av korrekt 
teknik. 
 

Nyckelord 

Business Intelligence & Analytics, BI&A, implementation, kritiska framgångsfaktorer, KFF, små 
företag 
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Förord 

Denna studie är ett examensarbete på kandidatnivå som motsvarar 15 högskolepoäng och ger en 
kandidatexamen i systemvetenskap vid Uppsala Universitet. Författarna vill främst tacka vår 
handledare Claes Thorén, utan hans engagemang och stöd hade detta arbete inte blivit till. Vidare 
vill vi tacka våra respondenter som ställt upp på intervju och gett oss underlaget för att utföra 
denna undersökning. 
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1. Inledning 
Kapitlet inleds med en bakgrund till studiens ämne som ligger till grund för 
problembeskrivningen, syftet och forskningsfrågan. Vidare presenteras avgränsningar för 
arbetet, det teoretiska och empiriska bidraget samt studiens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Termen business intelligence har existerat sedan 60-talet och bestod i sin tidiga historia av 
system för att dela information mellan organisationer genom enkla och statiska applikationer. 
Begreppet har vidareutvecklats de kommande åren jämte det ökade användandet av 
beslutsfattande datormodeller, där tidigare oanvänd data har omvandlats till relevanta insikter för 
företag (Yeoh & Popovic 2016). Detta har lett till uppkomsten av mer omfattande tekniska 
lösningar från specialiserade BI-team som implementerar IT-beroende servicelösningar (Wixom 
& Watson, 2010). Den mest markanta ökningen av BI&A-området har skett under de två senaste 
decennierna med en allt viktigare roll i näringslivet och följaktligen ett ökat intresse i de 
akademiska kretsarna (Olszak & Ziemba, 2012). Den tekniska utvecklingen har lett till att BI&A 
idag är något man själv kan manövrera från sin dator, med andra ord ett flexibelt 
självbetjäningsanalys som är styrd data på plattformar som utläses genom olika 
visualiseringsverktyg (Chen, 2012). 
 
Business intelligence and analytics, förkortat BI&A eller ibland endast BI (Business Intelligence 
utan analys), är en bred kategorisering som ofta ses som ett paraplybegrepp för teknologin och 
dess tillhörande processer som används för att analysera data inom en organisation med syftet att 
underlätta informerade beslutstaganden. Vidare täcker det in de olika procedurerna för att samla 
in, lagra och analysera data från en affärsverksamhet eller aktiviteter för att optimera företagets 
möjlighet att nå olika mål (Wixom & Watson, 2010). En tydlig avgränsning för vad BI&A är och 
inte är, kan vara svår att formulera men Wixom och Watson (2010) ger följande generella 
definition: 
 

“En bred kategorisering av teknologin, applikationerna och processerna som används 
för att samla, lagra, komma åt, och analysera data med syftet att underlätta för 
användarna att ta bättre besult” - (Wixom & Watson, 2010, s.2) 
 

Anledningen till att BI&A är så betydelsefullt i dagens företag är till följd av möjligheten att ta 
strategiska beslut för framtiden som är baserade på konkret nuvarande och historisk data inom 
företagets affärssammanhang (Yeoh och Koronios, 2010). Därav ställs det högre krav på företag 
att dra nytta av den data de besitter, vare sig det är i form av siffror gällande vilka produkter som 
säljer bäst eller vilka delar av marknaden företaget halkat efter i. All denna data är essentiell för 
att stödja besluten som söker att optimera hur ett företag bedrivs (Ravasan och Savoji, 2014). 
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1.1.1 Barriärer i utvecklandet av BI-system 

Trots BI&A fördelaktiga användning och enorma potential är fallgroparna många och 
applicerandet inte alltid smärtfritt (Ravasan och Savoji, 2014). En anledning till detta är att 
BI&A-system inte kan ses som ett traditionellt applikations-baserat it-system, det vill säga att 
systemen inte endast är ett inköp av kombinationen av hård- och mjukvara. Det är istället en mer 
komplex och omfattande process som oftast sträcker sig över en längre tid och ställer därmed 
stora krav på resurser och en lämplig infrastruktur (Yeoh och Koronios, 2010). Denna utvinning 
och följaktligen analyserande av data är således ett mycket kostsamt projekt som inte kommer 
med några garantier. Tvärtom, statistiken visar på att en överhängande del av BI&A-projekten 
som implementeras inte når sina ursprungliga mål eller helt enkelt läggs ner i förtid (Ravasan 
och Savoji 2014: Olszak & Ziemba, 2012: Yeoh & Popovic 2016). 

En undersökning med 142 företag visade på att 41% av respondenterna hade erfarenhet av 
åtminstone ett misslyckat BI&A-projekt. Studien presenterade även att endast 15% av 
respondenterna ansåg att deras BI&A-initiativ var en stor framgång (Cutter Consortium Report, 
2003). Vidare har en studie av den statliga institutionen The National Computing Center (2006) i 
Storbritannien visat på att en majoritet av deras respondenterna inte ansåg att en 
BI&A-implementering hade förbättrat kvalitén av beslutstagande trots att det är det huvudsakliga 
målet med BI&A. 

Anledningarna till att många BI&A-projekt inte når sina mål har har lett till ett ökat intresse för 
kunskap om vad barriärerna för ett lyckat sådant är. “Barriärer” syftar i denna kontext till ett 
hinder som försvårar användningen och implementationen av ett BI&A-system. En studie utförd 
av Hsiao (2012), som undersökte 100 organisationer med BI&A-system, visade att de fyra 
främsta barriärerna som organisationerna själva upplever är icke-teknologiska (se tabell 1). I och 
med dessa barriärer finns det ett uppenbart behov av kunskap kring hur dessa kan undvikas eller 
överkommas för att företag kan på bästa sätt kan dra nytta av BI&A och åstadkomma lyckade 
projekt. 

Problem Antal organisationer Andel 

Problematiskt att specificera användarkraven 46 49,5% 

Problematiskt att konstruera analytiska modeller 39 41,9% 

Avsaknad av utvecklare 20 21,5% 

Problematiskt att integrera med befintliga system 20 21,5% 

Tabell 1. De fyra främsta barriärerna i BI&A-system (Hsiao, 2012, s. 8805) 
 

 

8 



1.1.2 Kritiska framgångsfaktorer för BI&A 
Som respons till de höga antalet BI&A-projekt som misslyckas och de upplevda barriärer som 
förhindrar en lyckad implementering har en stor mängd forskning kring vilka faktorer det är som 
är avgörande för lyckade implementeringar uppkommit på senare år (Ravansan & Savoji, 2014; 
Olszak & Ziemba, 2012; Yeoh & Popovic, 2016; Hawking & Sellitto, 2010; Gaardboe & Svarre, 
2017 etc.). Förhoppningen är att genom identifierandet av faktorer som är avgörandet för 
framgångsrika lösningar kan barriärer överkommas eller reduceras till en sådan nivå att ett 
BI&A-projekt kan anses vara lyckat.(Ravansan & Savoji, 2014). 

För att utvinna det mesta av BI&A och därmed öka sannolikheten för en lyckad implementering 
gäller det att ett antal essentiella faktorer tillgodoses. Dessa faktorer måste leverera på en 
tillfredsställande nivå så att företaget i ett konkurrensutsatt sammanhang kan vara framgångsrikt 
i och med implementerandet av BI&A (Ravansan & Savoji, 2014). Dessa faktorer är med andra 
ord viktiga beståndsdelar för ett framgångsrikt system och kallas således för kritiska 
framgångsfaktorer, i detta arbete förkortat KFF (Olszak & Ziemba, 2012). Till följd av att de är 
”det minsta antalet beståndsdelar” kallas faktorerna således för kritiska. Denna definition syftar 
till att om utfallet inom några av dessa områden inte skulle vara tillräckligt så leder det till att 
helheten påverkas negativt vilket kan oftast kan klassas som ett misslyckande i implementation 
(Hawking & Sellitto, 2010). 

Definitionen för kritiska framgångsfaktorer som kommer att användas i denna studie är tagen 
från Rockart (1979):  
 
“Det minsta antalet beståndsdelar, som ifall de är tillfredsställda kommer säkerställa en lyckad 
implementation för företaget” - (Rockart 1979 s.3) 

1.1.3 Små- och medelstora företag 
Då BI&A historiskt sett har varit en mycket kostsam och resurskrävande implementering har det 
tidigare huvudsakligen varit begränsat till företag som har haft råd att betala de höga kostnaderna 
som kommer med BI&A-lösningar. Eftersom att ett företags ekonomi ofta står i direkt relation 
till dess storlek är det huvudsakligen stora företag som utnyttjat BI&A (Olszak & Ziemba, 2012). 
Däremot har BI&A allteftersom följt samma trend som den övriga it-branschen och därmed 
blivit både billigare och enklare att utnyttja med tiden. Detta har banat väg för små- och 
medelstora företag, i detta arbete förkortat som SMF, att dra nytta av BI&A (Yeoh & Popovic, 
2016). 
 
Definitionen för SMF är ortsberoende men inom Europa klassas organisationer med mindre än 
250 anställda och en total omsättning som är mindre än 50 miljoner euro som små- och 
medelstora företag. Enligt en rapport från Europeiska Kommission från 2019 hamnar 99% av 
alla företag i Europa under kategorin SMF där storlekarna delas in i tre kategorier: mikro, små 
och medium. Denna indelning baseras på antalet anställda på företaget, dess omsättning samt en 
balansräkning (se tabell 2). 
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Då SMF är den kategori av företag som utgör den största kategorin av företag i Europa 
(Europeiska Kommissionen, 2019) är marknaden för BI&A i en ökande tillväxt och inte längre 
begränsad till stora företag. Detta har lett till uppkomsten av en ny gren inom forskningen för 
BI&A som specifikt inriktat sig på små- och medelstora företag (Olszak & Ziemba, 2012; 
Hawking & Sellitto, 2010; Ravasan & Savoji, 2014). 
 

Company category Staff headcount Turnover or Balance sheet 
total 

Medium-sized < 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m 

Small < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m 

Micro < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m 

Tabell 2. Definition av små och medelstora företag (Europeiska kommissionen, 2016) 

1.2 Problemformulering 

Inom området för informationsteknologi är betydelsen av kritiska framgångsfaktorer ytterst 
viktig för anpassning av implementationen av nya system till verksamhetsmålet. Detta 
resonemang är baserat på den forskning som visar att de KFF ofta kan vara avgörande ifall 
verksamhetens mål uppnås eller inte (Wixom & Watson, 2010). Flertalet studier visar just på att 
möjligheten att minimera riskerna och hantera barriärerna med en BI&A-implementation grundar 
sig i förståelsen och förmågan att ta sig an kritiska framgångsfaktorer. (Olszak & Ziemba, 2012; 
Hawking & Sellitto, 2010; Yeoh & Popovic, 2016) 

Då den tidigare forskningen inom KFF för implementerandet av BI&A-system mestadels utgått 
från stora internationella företag (Yeoh & Popovic, 2016; Yeoh & Koronios, 2010) så finns det 
fortfarande mycket forskning att göra gällande SMF (Olszak & Ziemba, 2012). Som bidrag till 
att fylla det tunna utbud av forskning gällande KFF för SMF ämnar denna studie att utöka den 
kunskapsbas med en specifik inriktning på små företag inom kategorin SMF. I och med att 
forskningen pekar på att KFF inte avviker sig nämnvärt mellan SMF och stora företag (Olszak & 
Ziemba, 2012), vill studien undersöka ifall de vedertagna KFF för BI&A även ter sig gällande 
implementering i enbart små företag. 

Intresset att undersöka just små företag stärks ytterligare av observationen att den hittills 
bedrivna forskningen gällande KFF för BI&A har förbisett små företag genom att inkludera 
dessa i den mycket grova kategoriseringen SMF. Den forskning som gjorts gällande KFF för 
SMF har således misslyckats med att göra en gränsdragning för storlekarna; mikro, små och 
mellan. Då nästan alla företag i Europa hamnar under kategorin SMF (Europeiska 
kommissionen, 2019) finns det fog för att anta att forskningen kring KFF för BI&A i SMF 
kommer att ha svårigheter att undvika allt för generella slutsatser. Det kan därmed förmodas att 
de studier som publicerats har utgått ifrån det implicita antagandet att de framtagna KFF är 
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desamma i ett medelstort företag med 250 anställda som för ett mikroföretag med så lite som 
endast en anställd. 

Trots att de KFF som identifierats i forskningen för SMF kan ge en bra fingervisning om vad 
som är avgörande för ett lyckat BI&A-projekt så finns det ett gap mellan teori och praktik och än 
mer vad gäller små företag. Varje BI&A-implementation är unik på så sätt att den utförs i sin 
egna givna kontext, något som innebär att de generella KFF som finns i litteraturen gällande 
SMF måste kompletteras med en djupare förståelse för storleken av företaget som forskarna i 
fråga ämnar att studera. Om denna komplettering inte görs finns risken att de generella slutsatser 
som dras är missvisande för olika företagsstorlekar av inom kategorin små- och mellanstora. 
Detta arbete har därmed växt fram med anledning till den avsaknad av forskning som studerat de 
KFF för implementerandet av BI&A-lösningar i små företag i isolation från övriga företags 
storlekar i kategorin SMF. 

1.3 Syfte och forskningsfråga 
Syftet med studien är att undersöka vilka framgångsfaktorer som i praktiken är kritiska vid 
implementerandet av BI&A i små företag. Detta ämnas att göras genom framtagandet av ett 
teoretiskt ramverk av vedertagna KFF och utföra intervjuer med konsulter i branschen som har 
erfarenhet av samtliga storlekar av företag. Avsikten är att studien skall leda till en hypotes i 
form av ett nytt reviderat ramverk som gäller för endast små företag. Ramverket avser vara en 
inledande grund för framtida forskningen kring KFF för BI&A i små företag där resultatet av 
detta arbete kan testas med en kvantitativa ansats. Studien vill därmed leda till en ökad förståelse 
för hur små företag bättre kan lyckas implementera BI&A lösningar och belysa en hittills 
förbisedd kategori av företag. För att åstadkomma detta används följande forskningsfråga: 

Vilka är de framgångsfaktorerna som i praktiken är kritiska för implementerandet av BI&A i 
små företag? 

1.4 Avgränsningar 
En viktig avgränsning för arbetet är att studien inte eftersträvar att komma fram till faktorer för 
att angripa specifika barriärer såsom de Hsiao (2012) identifierat. Istället syftar arbetet till att 
identifiera de kritiska framgångsfaktorer som tillsammans skapar en helhetlig lösning vars 
kvalité inte rubbas av potentiella barriärer som kan uppstå. Angreppssättet för att ta sig an 
barriärer kan därmed variera. Antingen kan man hitta arbetsmetoder för att överkomma 
potentiella barriärer genom att fokusera på specifika sådana och ha dessa i åtanke vid 
implementationen. Eller så kan man eftersträva att skapa en sådan robust lösning som möjligt 
från början genom uppfyllandet av KFF som försäkrar en om en lyckad helhetslösning där 1) 
barriärerna tas per automatik hand om i processen eller b) implementationen utifrån faktorerna är 
så stark att eventuella barriärer inte påverkar helheten. 

Arbetets respondenter kommer från konsultföretag för BI&A i Sverige. Därmed undersöks 
frågeställning ur ett konsult-perspektiv och inte användare-perspektiv. Detta anser studien är med 
fördel då de intervjuade har bred erfarenhet av BI&A från flertal implementationer. Konsulterna 
har erfarenhet av mer än en implementation av ett BI&A-system, till skillnad från en användarna 
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som vanligtvis är med om enbart den implementation som sker på deras företag. Konsulterna har 
även erfarenhet av lösningar som har byggs på både små-, medel- och stora-företag. 

Då studiens syfte var att bidra till det lilla utbud av forskning som finns gällande KFF för små 
företag har studien enbart analyserat små företag och dess KFF utifrån ramverket som i sin tur 
utgått ifrån KFF för större företag och företag i allmänhet. Att studera större företag har därmed 
inte varit målet med studien. 

1.5 Teoretisk och empiriskt bidrag 
Arbetet är förväntat att bidra med teoretisk och empirisk kunskap gällande KFF för 
BI&A-implementationer i små företag. Det teoretiska bidraget utgörs av det reviderade 
ramverket som studien tagit fram och kan således ses som en första inblick i KFF för endast små 
företag. Då vetenskapen bakom implementerandet av BI&A i små företag är bristande är 
området i stort behov av ytterligare kunskap. Det teoretiska bidraget är därmed huvudsakligen 
riktat till andra forskare som avser att utföra fortsatta studier inom ämnet. Förhoppningen är att 
dessa kan kumulativt bygga vidare på resultaten från denna studie. 
 
Det empiriska bidraget från arbetet avser att underlätta implementeringen av BI&A i små 
företag. Då respondenterna utgjorts av människor som är i direkt kontakt med BI&A i sitt 
dagliga arbete så erbjuder studien ett empiriska bidrag som är i direkt relation till den 
sammanlagda kunskapen som respondenterna besitter. I och med deras erfarenheter av vad som 
är KFF för små företag så kan den framtida implementationer inkorporera de slutsatser som 
studien kommer fram till. Därmed riktas det empiriska forskningsbidraget till konsultföretag som 
specialiserar sig i BI&A-lösningar samt små företag som har intresse för att implementera BI&A. 
Förhoppningen är att detta arbete är ett steg på vägen till att göra BI&A-projekt mindre riskfyllda 
och därmed minska det höga antalet av misslyckade implementationer som hela 
BI&A-branschen lider av. 

1.6 Disposition 

Efter det inledande kapitlet där läsaren bekantas med bakgrunden för studien så leder det vidare 
in på till litteraturgenomgången i kapitel 2. Där utvärderas den tidigare forskning i ämnet som 
sedan utgör grunden till studiens teoretiska ramverk av KFF. I följande kapitel 3 görs en 
redogörelse av metoden för forskningen som bedrivits. Detta inkluderar forskningsansats och 
forskningsprocessen för studien.  

Metoden följs av kapitel 4 där empirin presenteras och följaktligen analyseras i kapitel 5. Efter 
analysen presenteras resultatet av frågeställningen i kapitel 6. Arbetets slutsatser och dess 
implikationerna granskas vidare i det sjunde och sista kapitlet benämnt slutsatser och diskussion. 

I slutet studien finnes källförteckningen och samtliga bilagor som består utav: sökord och 
intervjumall. 
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2. Litteraturgenomgång och teoretiskt ramverk 
Litteraturgenomgången ämnade till att ge en överskådlig kunskapsbild av den tidigare forskning 
som finns gällande de kritiska framgångsfaktorer för implementerandet av BI&A. Denna 
litteraturgenomgång har resulterat i ett ramverk bestående av 12 KFF som är grunden för arbetets 
undersökning gällande KFF för små företag. Syftet med litteraturgenomgång är således att ta 
fram ett teoretiskt ramverk för KFF i BI&A som sedan skall presenteras och utvärderas av 
respondenterna. Vidare skall ramverket även ligga till grund som teori för hela studien. Då 
ramverket utgör det syfte som en teori är till för dvs. utgöra en bas för att besvara 
frågeställningen, är studien inte i behov av att inkludera några ytterligare teorier än det ramverk 
som kommer till i detta kapitel. 

2.1 Sökstrategi och källor 
Sökstrategin för att finna vetenskapliga artiklar gällande KFF för implementerandet av BI&A 
gjordes i tre iterativa steg: 

1. Inledande sökning av vetenskaplig litteratur som berör KFF för BI&A. 
2. Granskande av litteraturen. 
3. Urval av litteraturen. 

 
Den inledande insamlingen av litteratur gjordes med målet att sammanställa vedertagna KFF för 
BI&A med inriktning mot små företag. Detta gjordes genom att söka i Uppsala Universitets 
databasbibliotek där vi använde oss av Google Scholar, Diva-Portal, ResearchGate, Semantic 
Scholar och tillämpade sökord i enlighet med frågeställningen. Det eftersträvades att antalet 
träffar per sökning skulle vara så träffsäkert som möjligt. För att uppnå detta lades det till 
relevanta sökord som tjänade till att få ner antalet träffar genom utökandet av sökord med 
“business intelligence” och “critical success factors” (inkluderat förkortningar) som grund. De 
sökord som användes sammanställdes i en separat bilaga (se bilaga för sökord). 
 
Litteraturgenomgången ämnade att finna artiklar vars antal citeringar var så höga som möjligt 
med förhoppning om att de även var referentgranskad då det var en indikation på en 
välrenommerad uppsats som troligtvis stod i centrum för forskningsdisursen. Vidare tillämpades 
snöbollstekniken vid finnandet av källor som behandlade studiens ämne. När en artikel av 
intresse identifierats gick dess referenser igenom för att se ifall det ledde till fler användbara 
artiklar som förhoppningsvis skulle resultera i ett än större urval.  
 
Sökningen för finnandet av litteratur limiterades till ett tidsspann som gick maximalt 15 år bakåt 
i tiden. Detta ansågs vara en nödvändighet för att säkerställa att källorna var i linje med BI&A 
konstanta och snabba utveckling (Olszak & Ziemba, 2012). Att studien valde att inkludera 
artiklar så långt bakåt i tiden kan med rätta anses stå i konflikt till forskning inom BI&A där 
teknologin ständigt är föremål för förändring. Däremot gjordes bedömningen under arbetets gång 
att relevansen för de KFF som identifierats inte stod i relation till dess ålder. Vidare försvårades 
möjligheten att limitera tidsspannet för litteraturen än mer till följd av bristen på nutida forskning 
inom studiens ämne. Risken för framtagandet av föråldrade faktorer ansågs även tas om hand i 

13 



och med studiens utformning då ifall en faktor inte längre ansågs vara aktuell skulle detta framgå 
i respondenternas svar. 

Den tillämpade sökstrategin resulterade i 12 källor som behandlade KFF för BI&A. Utifrån dessa 
källor identifierades sedan de KFF som skulle utgöra det teoretiska ramverket. Nedan i tabell 3 
presenteras de påfunna källorna med ett förtydligande av vad som studierna har avsett att 
undersöka. Detta inkluderar kritiska framgångsfaktorer för BI&A, små- och mellanstora företag, 
små företag enskilt samt en kategoriell indelning av faktorerna. 

 

Källa Behandlar 
KFF 

Behandlar 
SMF 

Behandlar små 
företag specifikt 

Kategoriell indelning av 
KFF 

Yeoh & 
Koronios, 
2010 

Ja  Nej Nej Ja (Organisatorisk, 
Processuel, Teknisk) 

Olszak & 
Ziemba, 2012 

Ja  Ja Nej Ja (Organisatorisk, 
Processuel, Teknisk) 

Ravasan & 
Savoji, 2014 

Ja  Nej Nej  Ja (Organisatorisk, Personal, 
Projektledning, Teknisk)  

Sangar & 
Iahad, 2013 

Ja  Nej Nej Ja (Styrande & Teknisk) 

Hawking & 
Sellitto, 2010 

Ja  Nej Nej Kategoriell indelning saknas 

Yeoh, et al., 
2008 

Ja  Nej Nej Kategoriell indelning saknas 

Morien, et al., 
2013 

Ja  Nej Nej Kategoriell indelning saknas 

Arnott, 2008 Ja  Nej Nej Kategoriell indelning saknas 

Dawson & 
Van Belle, 
2013 

Ja  Nej Nej Kategoriell indelning saknas 

Gaardboe & 
Svarre, 2017 

Ja  Nej  Nej Ja (Uppgifter, Människor, 
Strukturella, Tekniska) 

Kfouri & 
Skyrius, 2016 

Ja  Ja  Nej  Ja (Organisatorisk, 
Processuel, Teknisk) 
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Särelind, 2016 Ja Ja Nej  Ja (Organisatorisk, 
Processuel, Teknisk) 

Yeoh & 
Popovic, 2016 

Ja Nej Nej Ja (Organisatorisk, 
Processuel, Teknisk) 

Tabell 3. Källor för framtagandet av kritiska framgångsfaktorer 

2.2 Tidigare forskning av KFF för små företag 
Som tabell 3 visar var det endast tre källor som behandlade SMF (Olszak & Ziemba, 2012; 
Kfouri & Skyrius, 2016; Särelind, 2016) och inte en enda som behandlade små företag specifikt. 
Gemensamt för dessa studier var därmed att små företag inkluderats i kategorin SMF vilket 
tillfört risken av att slutsatserna för små företag influentierats av större sådana. I och med 
avsaknaden av forskning gällande små företag specifikt fick det teoretiska ramverket i detta 
arbete huvudsakligen utgöras av KFF som tagits fram inom kategoriseringen SMF. I detta avsnitt 
presenteras var och en av de identifierade studierna som gjorts inom ämnet. 
 
Olszak & Ziembas (2012) studie ämnade att studera KFF för SMF genom utförandet av 
djupintervjuer med folk inom branschen i ett avgränsat område i Schlesien, Polen. Studien kom 
fram till att de kritiska framgångsfaktorerna för SMF mestadels stämde överens med de som 
tagits fram för stora företag med vissa undantag. Studien pekade nämligen på att de företag som 
studerats hade en avsaknad av lämplig skicklighet och erfarenhet av användandet av BI&A. 
Utöver detta var begränsade ekonomiska resurser ett problem för att välja och implementera 
BI&A-lösningar. Sammanvägt ledde detta till att SMF upplevde problem med att implementera 
BI&A-lösningar som var i linje med deras målsättningar. Avslutningsvis identifierades att 
användandet av lämpliga teknologier och verktyg behövdes för integrationen mellan olika 
BI&A-system och för att skapa användarvänliga lösningar. 
 
Särelinds (2016) arbete ämnade att identifiera de kritiska framgångsfaktorerna för business 
intelligence i små- och medelstora företag genom framtagandet av ett teoretiskt ramverk. 
Ramverket baserades mestadels på tidigare studier av allmänna KFF och stora företag med 
inkluderandet av en studie gällande SMF som utgjordes av Olszak & Ziembas (2012) ovan 
nämnda arbete. Arbetet grundades på en litteraturgenomgång som ämnade att ta fram ett 
preliminärt ramverk som sedan undersöktes och reviderades utifrån intervjuer med folk i 
branschen. Likt Olszak & Ziemba (2012) kom studien fram till att de KFF för SMF i stora drag 
inte skiljde sig från större sådana. Resultatet visade däremot på att legala faktorer var kritiska för 
implementationen i SMF något som i stort sett förbisetts i tidigare forskning.  
 
Särelind resonerade kring att anledningen till att legala faktorer var kritiska var därför att lagar 
och regler är något som alla företag behöver förhålla sig till. Vidare ansågs etik och 
risk/krishantering även vara kritiska trots en avsaknad av fokus på detta i tidigare forskning. 
Däremot påpekas det att den etiska aspekten var beroende av vilken kundkretsen för 
implementationen var samt vem BI&A-lösningen implementeras åt. Avlutningsvis kom studien 
fram till att faktorn “Lämliga teknologier och verktyg” som nämnts av Olszak & Ziemba (2012) 

15 



ansågs som redundant i ramverket då samtliga respondenter i arbetet påpekat att den togs om 
hand i och med uppfyllandet av övriga faktorer. 
 

Kfouri & Skyrius studie från 2016 hade en kvantitativ ansats där 56 respondenter i små och 
mellanstora företag fick besvara i vilken grad de höll med att de identifierade faktorerna från en 
litteraturgenomgång var kritiska för BI&A i deras företag. Studien kategoriserade faktorerna 
efter organisatoriska, processuella och tekniska likt Särelind (2016) och Olszak & Ziembas 
(2012) gjort i sina respektive arbeten. Kfouri & Skyrius (2016) kom fram till att de viktigaste 
faktorerna var de i organisatoriska och processuella kategorierna. Av de organisatoriska 
faktorerna var kunskap kring business intelligence och dess potential tillsammans med 
applicerandet av BI-specifika tillvägagångssätt och teknologier de mest kritiska. I den 
processuella kategorin var utvecklandet av den skicklighet som behövdes för att kunna använda 
sig av business intelligence på bästa sätt av störst vikt. Detta då det krävdes att hela 
organisationen som skulle använda sig av lösningen hade vetskap om hur implementationen 
skulle göras. Vidare belyste studien att användandet av teknologi huvudsakligen var en 
förutsättning för implementationen av BI&A i SMF och borde kompletteras med organisatoriska 
och processuella åtgärder för att försäkra sig om att organisationen kunde agera flexibelt i 
framtiden utan att vara låsta till de valda teknologierna. Avslutningsvis nämner Kfouri & Skyrius 
att till följd av de höga kostnader som en BI&A-implementering innebär kan molnbaserade 
lösningar vara ett alternativ för SMF. Däremot påpekar de att då denna teknologi är relativt ny 
och med begränsad forskning i området är det än oklart om det är ett fördelaktigt alternativ. 

2.3 Urval av faktorer 
Urvalet av faktorer baserades på hur relevanta dessa var för studien med forskningsfrågan i 
åtanke. Relevant innebar i detta fall att faktorerna skulle vara aktuella då BI&A har genomgått en 
viss förändring under de sista 15-åren samt vara vedertagna i forskningsfältet (Yeoh & Popovic, 
2016). Undantag gjordes för de faktorer som var nyligen uppkomna och som har visat sig vara av 
potentiellt intresse för små företag. Detta under antagandet att de kan vara så pass nya eller 
outforskade att de därav inte har hunnit få allmän acceptans bland forskare. Ifall en faktor inte 
var i direkt konflikt med övriga nämnda kriterier var detta något som ansågs vara ett vidare 
incitament för faktorns inkluderande i ramverket. 

I valet av faktorer fanns det inledningsvis ett stort utbud att välja mellan. Det huvudsakliga 
problemet var att tidigare forskning hade kommit fram till vitt skilda antal faktorer med olika 
kategoriseringar baserat på hur specifikt forskarna valt att definiera dessa. Ravasan & Savoji 
(2014) hade t.ex. 23 identifierade KFF indelade i fyra kategorier (Organisatorisk, Personal, 
Projektledning, Teknisk), Lahad & Sangar (2013) hade nästan lika många KFF, 20 stycken men 
uppdelade i endast två kategorier (Styrande och Teknisk). En av de mest citerade studierna kring 
KFF för BI&A, Yeoh och Koronios (2010), hade däremot endast sju faktorer indelade i tre 
kategorier (Organisatorisk, Processuell och Teknisk). Därmed fick en avvägning göras mellan 
många och specifika faktorer eller färre faktorer med högre generaliserbarhet. 
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Inledningsvis gjordes bedömningen att ju fler faktorer som inkluderades i ramverket desto högre 
säkerhet skulle det vara i resultaten. Däremot upptäcktes det vid utformandet av intervjumallen 
och vid utförandet av en enkel test-intervju att längden på intervjun i sådana fall skulle komma 
att bli ett problem. Detta då genomgången av varje enskild faktor med respondenterna var en 
fundamental del av studiens utformning och kunde inte riskeras att bli ofullständig. Därmed togs 
beslutet att utgå ifrån de studier innehållande faktorer som bevisligen hade varit kritiska för SMF 
(Kfouri & Skyrius, 2016: Olszak & Ziemba, 2012: Särelind, 2016) då dessa både hade samma 
kategoriella indelning baserad på Yeoh och Koronios (2010) Organisatoriska-, Processuella- och 
Tekniska-faktorer samt att de hade mycket liknande definitioner av faktorerna. 
 
För att försäkra oss om att ingen faktor av intresse förbisetts kontrollerades ifall faktorerna i 
litteraturen som inte var inriktad på SMF hade någon faktor som inte tagits om hand i 
forskningen som var inriktad på SMF. Detta steg underlättades av att de arbeten som studerade 
SMF specifikt hade färre faktorer som i alla fall täckte in faktorerna från de arbeten som inte 
berörde SMF och endast BI&A i allmänhet under deras egna faktorer. Vidare hade forskningen 
kring SMF baserats på den för allmänna KFF och stora företag. I och med detta inkluderades 
även källor för faktorerna som fanns i forskning som inte var avgränsad till SMF. Detta gjordes 
med fördelen av att påvisa hur återkommande faktorerna var i diskursen. I tabell 4 nedan 
presenteras de faktorer som identifierats i källorna utifrån ovan beskrivna urval. 
 

KFF Källa 

Hängivet stöd och engagemang samt sponsring från ledningen Yeoh, et al., 2008 
Yeoh & Koronios 2010 
Yeoh & Popovic, 2016 
Lahad & Sangar, 2013 
Hawking & Sellitto, 2010 
Olszak & Ziemba, 2012 

Klar affärsvision och ett väletablerat affärsmål Yeoh, et al., 2008 
Yeoh & Koronios 2010 
Yeoh & Popovic, 2016 
Lahad & Sangar, 2013 
Olszak & Ziemba, 2012  

Tillräckligt med resurser Ravasan & Savoji, 2014 
Hawking & Sellitto, 2010 

Affärsdriven iterativ utvecklingsansats Yeoh & Koronios 2010 
Yeoh & Popovic, 2016 

Inblandade slutanvändare Yeoh, et al., 2008 
Yeoh & Koronios 2010 
Yeoh & Popovic, 2016 
Hawking & Sellitto, 2010 
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Olszak & Ziemba, 2012  

Utbildad personal/användare Yeoh, et al., 2008 
Lahad & Sangar, 2013 
Olszak & Ziemba, 2012 

Affärsorienterad, motiverad, kompetent projektledning Yeoh, et al., 2008 
Yeoh & Popovic, 2016 

Balanserad projektgrupp Yeoh, et al., 2008 
Yeoh & Koronios 2010 
Yeoh & Popovic, 2016 
Hawking & Sellitto, 2010  

Affärsdrivet/Centrerat skalbart och flexibelt tekniskt ramverk 
 

Yeoh, et al., 2008 
Yeoh & Koronios 2010 
Yeoh & Popovic, 2016 

Pålitlig Datakvalitet Yeoh, et al., 2008 
Yeoh & Koronios 2010 
Yeoh & Popovic, 2016 
Olszak & Ziemba, 2012 
Hawking & Sellitto, 2010 

Etik, Lagar och regler Särelind, 2016 

Risk/Krishantering Ravasan & Savoji 2014 
Särelind, 2016 

Tabell 4. Framplockade KFF för implementerandet av BI&A 
 

2.4 Kategorisering av faktorer 
För att underlätta läsaren vad gäller de olika typer av KFF som identifierats delades dessa in i 
lämpliga kategorier i enlighet med praxis av forskningen kring KFF för BI&A. Faktorerna 
delades inledningsvis i tre olika kategorier: organisatorisk, processuell och teknisk baserade på 
Yeoh och Koronios (2010) kategoriella indelning av KFF för BI&A som är återkommande i 
litteraturen (Särelind, 2016; Ravasan & Savoji, 2014; Hasan et. al. 2016; Kfouri & Skyrius, 
2016). Dessa kategorier har används både för studier gällande SMF och för BI&A i allmänhet 
och täcker in kategorier som andra studier använt sig av t.ex. de fyra kategorier som Ravasan och 
Savoji (2014) använt sig av. Skillnaden för dessa var att de inte har använt sig av en 
“Processuell”-kategori, som istället ersatts av “Human resources” och “Project Management”. 
Ravasan & Savoji (2014) har även specificerat faktorerna ytterligare där t.ex Yeoh & Popovics 
(2016) faktor “Affärsorienterad, motiverad, kompetent projektledning” som vi använt oss av 
består av flertalet mindre och mer specifika faktorer än de i Ravasan & Savoji (2014) arbete. 
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Särelinds (2016) fallstudie som använt sig av Yeoh & Koronios (2010) kategoriella indelning 
kom fram till att ännu en kategori av faktorer saknades, nämligen legala faktorer. Vid 
studerandet av alla de andra källor som tagits fram i litteraturgenomgången upptäcktes att endast 
Olszak & Ziemba’s (2012) studie nämner legala faktorer men då som ett exempel på KFF för att 
avstyra misslyckanden. Däremot har Ravasan & Savoji (2014) en motsvarighet till Särelinds 
(2016) faktor “Risk/Krishantering” i kategorin legala-faktorer. Denna avsaknad av tidigare 
forskning kring legala faktorer visade på att de varken var återkommande eller allmänt 
accepterade som kritiska. Däremot har de uppkommit som resultat av en tidigare studie som följt 
samma struktur som denna (Särelind, 2016). Där den enda skillnaden var att undersöka SMF 
istället för små företag specifikt som det varit i detta fall. Avsaknaden av KFF inriktade på SMF 
samt att den legala kategorin kommit till som resultatet av studien utförd av Särelind (2016) 
gjorde att vi ansåg inkluderandet av den legala kategorin som legitim och av extra intresse med 
studiens mål i åtanke. I tabell 5 nedan presenteras de kategorier som faktorerna i ramverket 
delats in i.  

2.5 Teoretiskt ramverk 

Urvalet av faktorer och deras respektive kategorier ledde till det teoretiska ramverket som 
presenteras tabell 5 nedan. De identifierade KFF har delats in efter respektive kategorier där de 
utvalda faktorernas definition och beskrivning hämtades från Särelinds (2016) arbete som använt 
sig av Yeoh och Koronios (2010) ramverk av KFF. Detta gjordes med anledning av att denne 
hade översatt den engelska definitionen av samtliga KFF och deras tillhörande beskrivning till 
svenska. Efter att ha kontrollerat respektive översättningar och endast minimala ändringar gjorts 
ansågs ramverket som fullständigt.  

Kategorisering KFF Beskrivning 

Organisatorisk Hängivet stöd och 
engagemang samt 
sponsring från 
ledningen 

Att organisationen/avdelningen som 
implementerar bi-lösningen, och dess ledning är 
engagerade, stödjer och sponsrar BI-projektet 
från start till slut. 

Organisatorisk Klar affärsvision och 
ett väletablerat 
affärsmål 

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

Organisatorisk Tillräckligt med 
resurser 

Att det från projektet start till slut finns passande 
resurser tillgängliga för att uppnå målet. 
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Processuell Affärsdriven iterativ 
utvecklingsansats 

Att projektomfattningen planeras efter 
affärsmålen enligt en agil ansats med 
kontinuerliga avstämningar, milstolpar och 
inkrementella leveranser för att dels försäkra att 
projektet är på rätt väg och når framgång och dels 
leverera BI-lösningen i omgångar för att det skall 
antas lättare. 

Processuell Inblandade 
slutanvändare 

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

Processuell Utbildad 
personal/användare 

En lämplig utbildning av användare/personal för 
att de skall kunna förstå sig på och hantera 
BI-systemet för att kunna utnyttja dess fulla 
potential. 

Processuell Affärsorienterad, 
motiverad, kompetent 
projektledning 

En projektledning/ledare som kan förutse 
organisationsmässiga utmaningar och ändra 
projektets kurs därefter. Och som har en stor 
förståelse för organisationen, teknologin och 
förmågan att översätta denna kunskap till krav 

Processuell Balanserad 
projektgrupp 

Att projektgruppen representeras av individer 
med en varierande bakgrund som tillsammans 
bildar en grupp med en bred komposition av 
kunskaper. Från teknisk till affärsmässig expertis 

Teknisk Affärsdrivet/Centrerat 
skalbart och flexibelt 
tekniskt ramverk 

Att BI:s tekniska ramverk är flexibelt och 
skalbart så att det lätt kan anpassas, utvecklas och 
därmed följa affärskraven när de förändras 

Teknisk  Pålitlig Datakvalitet Att data är pålitlig och uppfyller kvalitets och 
integritetskraven i käll-systemen så att 
BI-systemet som sedan skall använda sig av 
dessa data förser beslutsfattare med information 
som är pålitlig 

Legal Etik, Lagar och regler Att utvecklingen av systemet, och att BI-systemet 
följer de lagar och regler som finns. Och att 
etiska aspekter relevanta för området tas i hänsyn 
till. 
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Legal Risk/Krishantering Att eventuella risker utvärderas och vid höga 
risker, planeras en krishantering därefter för att 
gardera mot kaotiska situationer 

Tabell 5. KFF ramverk med tillhörande beskrivningar 

3. Metod 
I nedanstående avsnitt presenteras studiens valda forskningsansats och dess forskningsprocess. 
Avsnittet inleds med en formulering av den valda kvalitativa forskningsansatsen samt 
presenteras valet av fallstudie och hela dess forskningsprocess. 
 
3.1 Forskningsansats 
Vid utförandet av studien är valet av forskningsansats essentiellt för att kunna lyckas besvara den 
givna frågeställningen på bästa sätt och därmed kunna få fram ett legitimt resultat. I detta arbete 
har syftet varit att studera ifall de KFF som identifierats i litteraturen även gäller i praktiken för 
små företag. För utförandet av detta kan forskningen genomföras med två olika typer av ansatser, 
kvalitativa och kvantitativa sådana (Starris, Svensson, 1994). 
 
Då studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som i praktiken är kritiska för små företag är en 
forskningsansats som tillåter oss tolka denna implementation i verkliga livet att föredra. Detta 
kan därmed göras med en kvalitativ studie som besvarar frågor som berör människors 
upplevelser av olika saker och/eller deras syn på verkligheten. I och med valet av en kvalitativ 
ansats så kan även en djupare studie i faktorernas praktiska implementation i små företag nås, 
något som skulle begränsas vid användandet av en kvantitativ studie. Då en kvalitativ studie 
eftersträvar att omfatta ett mindre antal deltagare med fördelen att istället kunna undersöka dessa 
djupare så kan denna studie med en kvalitativ ansats utgöra ett komplement till forskningen kring 
de redan vedertagna KFF för SMF (Hedin & Martin, 2011). Vidare stämmer dessa kriterier väl 
överens med studiens syfte och tilltänkta tillvägagångssätt, därav har valet av en kvalitativ studie 
som forskningsansats setts som det mest lämpliga. 
 
Vidare i enlighet med arbetets mål kan inslag av en fallstudie med fördel användas för en 
detaljerad undersökning av en eller flera specifika situationer (Lazar, Feng & Hochheiser, 2017). 
Fallstudier används främst för att upptäcka information och göra det möjligt att jämföra 
alternativ, beskriva saker i detalj och redogöra särskilda aspekter (Hedin & Martin, 2011). 
Situationen som studeras i detta fall är då den praktiska implementationen av KFF i små företag. 
I och med en förståelse för denna implementation så kan studien sedan jämföra dessa med de 
etablerade KFF och förhoppningsvis dra slutsatser kring vilka som är kritiska för små företag 
samt dess eventuella skillnader.  

3.2 Genomförande 
För att ta reda på ifall det teoretiska ramverket av KFF även gäller för små företag har studien 
använt sig av semistrukturerade intervjuer. Metodiken för semistrukturerade intervjuer innebär 
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att studien utgår från ett generellt frågeområde istället för exakta och detaljerade frågor (Hedin & 
Martin, 2011). Anledningen till detta tillvägagångssätt istället för strukturerade intervjuer är för 
att få till mindre kontrollerade intervjuer och följaktligen minska risken att påverka 
respondenterna. Då intervjuerna mestadels utgår ifrån det ramverk av faktorer som tagits fram är 
utformningen av intervjuerna i redan sin grund relativt strukturerad. Därmed gör valet av 
semistrukturerade intervjuer att samtalen blir mer naturliga samtidigt som det ökar insynen i 
respondentens verklighet och erfarenheter. Då respondenterna kan tala så fritt som möjligt med 
minskade distraktioner utgör det ett bra komplement till de låsa frågorna som inriktar sig på 
respektive faktor i ramverket. Vidare utfördes intervjuerna antingen på företaget, i de 
intervjuades naturliga miljö, eller över telefon. Detta gjordes till följd av att respondenterna 
skulle kunna känna sig avslappnade istället för att begränsa deras känsla av frihet i en okänd och 
ny miljö (Oates, 2006). 

3.2.1 Val av respondenter 

För att kunna besvara frågeställningen med hjälp av semistrukturerade intervjuer krävdes det att 
de tillfrågade personerna hade en stor erfarenhet av BI&A-implementationer och helst med 
samtliga storlekar av företag. Inledningsvis avsåg studien att intervjua ett eller flera små företag 
som använt sig av BI&A för att på så vis undersöka den praktiska implementationen hos dessa. 
Däremot framgick det snabbt att en sådan avgränsad fallstudie varken skulle kunna uppfylla 
kriteriet av variation eller tillräcklig erfarenhet för att kunna besvara den givna frågeställningen. 
 
För att kunna täcka in denna erfarenhet av implementationer samt variation av storlekar på 
företag ansågs konsultbolag istället mer lämpliga i enlighet med frågeställningen. Denna typ av 
företag kunde både uppfylla samtliga kriterier samtidigt som det ansågs erbjuda en bättre 
startpunkt för forskningsområdet kring BI&A för små företag än en avgränsad fallstudie i ett 
specifikt företag. Därmed inleddes förfrågningarna över mejl till konsultföretag som 
implementerade BI&A lösningar. I brist på information kring olika företags erfarenhet av 
implementationer i små företag kontaktades företag utan tidigare vetskap om de hade erfarenhet 
av små företag. Därmed fick ett klargörande av studiens syfte samt dess specifika inriktning på 
små företag utgöra ett första urval. I och med detta försäkrades att alla de tillfrågade företagen 
som gick med på intervjuer hade av erfarenhet av implementationer i små företag. 
 
Trots att tillfrågningarna i mailen per automatik sorterade urvalet till endast lämpliga företag 
ledde det till att det den initiala målgruppen av konsultföretag i Uppsala fick expanderas till hela 
Sverige. Som resultat av utökningen fick undersökningen ytterligare fyra respondenter där en av 
dessa sedermera exkluderades från det slutgiltiga arbetet till följd av ofullständiga svar. För de 
respondenter som var hemmahörande i antingen Uppsala eller Stockholm utfördes ett fysiskt 
möte och för de resterande respondenterna utfördes telefonintervjuer. 
 
Gemensamt för alla slutgiltiga respondenter var att de hade hög erfarenhet av Business 
Intelligence i sitt vardagliga arbete samt att de arbetade på någon form av konsultföretag som 
implementerade specialiserade BI&A-implementationer till sina kunder. Vidare hade 
respondenterna erfarenhet av implementationer i olika storlekar av företag inkluderat små 
sådana. Trots att alla respondenter godkände att deras personliga information skulle presenteras i 
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undersökningen togs däremot beslutet att göra dessa anonyma då det inte fanns något uppenbart 
skäl till det motsatta. Därmed valdes det minst riskfyllda alternativet av de två där tabell 6 
innehåller den mest relevanta informationen om de fyra respondenterna. 
 

Respondent R1 R2 R3 R4 

  
Befattning 

VD Affärsområdes- 
ansvarig 

Grundare och 
Delägare 

Senior Business 
Developer & 
Consultant 

Stad Uppsala Malmö Norrtälje Stockholm 

Tillvägagångssätt för 
intervjun 

Intervju hos 
företag 

Telefonintervju Telefonintervju Intervju hos 
företag 

Tabell 6. Val av undersökningens respondenter 

3.2.2 Utförande av intervjuer 

Det framtagna ramverket av KFF från litteraturgenomgången låg till grund för intervjufrågorna 
som sedan ställdes till respondenterna. Intervjuerna inleddes med “mjuka” frågor där 
respondenterna fick klargöra fakta och fastställa deras egna definitioner av begreppen BI&A och 
KFF. Efter detta presenterades de med de definitioner som studien tagit fram och klargöra ifall 
de höll med om dessa. Till sist, innan respondenterna presenterades med ramverket, fick 
respondenterna berätta om deras erfarenheter kring BI&A samt vad målet varit med 
implementationerna och arbetsgången från idé till implementerad lösning. Detta gjordes för att 
säkerställa att respondenterna hade erfarenhet av BI&A-implementationer i små företag men 
även för att få en inblick i de svarandes yrkesroll. 
 
Det huvudsakliga målet med utförandet av intervjuerna var att ta reda på ifall respondenterna 
utifrån deras erfarenhet ansåg att de KFF i det teoretiska ramverket gällde för små företag. Innan 
respondenterna presenterades med ramverket av KFF som studien tagit fram fick de själva 
berätta vilka KFF de ansåg fanns för implementerandet av BI&A inom små företag. Detta 
gjordes för att inte påverka eventuella svar. Efter detta fick respondenterna gå igenom den 
framtagna KFF-listan, faktor för faktor, där de fick besvara ifall de ansåg att respektive faktor 
var kritisk för en lyckad implementation i små företag samt ifall det var någon skillnad för ett 
stort eller ett litet företag. Efter varje avslutad fråga fick respondenterna svara på ifall de hade 
några konkreta erfarenheter kring skillnader gällande små och stora företag i relation till 
arbetsprocessen och implementations framgång. Avslutningsvis gavs respondenterna möjligheten 
att reflektera över ifall det var någon faktor i ramverket som de inte ansåg vara kritisk för 
implementation i små företag eller om det fattades någon kritisk framgångsfaktor. 
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Efter varje avslutad intervju sågs intervjumallen över och mindre justeringar i frågornas 
formulering gjordes inför nästkommande intervju. Den tillhörande intervjumallen som 
tillhandahålls som bilaga är den slutgilta versionen av mallen.Vidare varierade strukturen något 
mellan intervjuerna till följd av respondenternas olika svar och benägenhet att fokusera olika 
mycket på frågorna. I de fall respondenternas svar var för korta eller kändes ofullständiga följdes 
de upp med ytterligare följdfrågor för att få fram ett helhetligt svar som öppnade upp möjligheten 
att komplettera kunskap som kändes saknades. Detta gjordes tills dess att processen var helt 
klarlagd och att det fanns underlag för att kunna besvara frågeställningen för studien.  

3.2.3 Bearbetning av empirin 
Efter varje utförd intervju transkriberades den direkt ner till textad form. Transkribering skedde 
därmed parallellt med insamlingsperioden. Detta till följd av att det eftersträvades att så fort som 
möjligt kunna få en uppfattning av eventuella nyckelord som ofta var förekommande. Det ledde i 
sin tur till att följdfrågor kunde ställas eller möjligen omformulera en fråga vid behov till 
nästkommande intervju (Hjerm et al, 2014).  
 
När alla intervjuer transkriberats användes analysprogrammet MAXQDA för att på bästa sätt få 
en överblick av de fyra respondenternas svar och urskilja nyckelord i svaren. Vid användandet av 
programmet dissekerades varje intervjutext och nyckelorden leddes till olika teman som 
utgjordes av respektive faktor, positiva och negativa inställningar till dessa samt nya potentiella 
KFF. Vidare extraherades citat från intervjuerna och kategoriserades under varje tema för att 
sedan söka efter mönster och samband i svaren. Detta tillät studien att identifiera hur de olika 
teman kunde kopplas ihop med varandra och på så sätt besitta en mer helhetlig bild av alla 
respondenters erfarenheter (Hedin & Martin, 2011). 
 
Vidare möjliggjorde studiens användande av semistrukturerade intervjuer chansen för 
respondenterna att framföra nya potentiella KFF. Dessa ämnades att först och främst identifieras 
som direkta svar där respondenterna tillfrågades ifall de kunde nämna någon KFF för små 
företag som inte var med i ramverket. För dessa faktorer skapades en enskild tematisering som 
underlättade arbetet att finna stöd i övriga respondenters svar. 

3.2.4 Analys av empirin 

Analysen inleddes med sammanställandet av en färgkodad tabell där svaren tolkats och 
färgkodats i relation till hur respondenterna förhöll sig till respektive faktor. Detta gjordes för att 
underlätta läsaren att skaffa sig en uppfattning kring respondenternas inställning till respektive 
faktor. Svaret kodades i grönt ifall respondenten hade en positiv inställning till att faktorn var 
kritisk och i gult om respondenten höll delvis med, exempelvis var faktorn viktig men inte kritisk 
eller inte kritisk och viktigare i större företag. Ifall respondenten ansåg att faktorn varken var 
viktig eller kritisk kodades svaret i rött. Om ett utdrag från respondenternas svar inte explicit 
innehöll benämningen kritisk men ändå har kodats i grönt har bedömningen gjorts att 
respondenten ändå ansåg faktorn vara kritisk. I dessa fall har de citerade utdragen studerats i 
kontexten av hela intervjusvaret och en bedömning har gjorts utifrån det. 
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I de fall där ingen av respondenterna motsatte sig att en faktor var kritisk fanns inget behov av att 
vidare analysera dessa och dess inkludering i ramverket ansågs som legitim. Däremot i de fall 
där intervjuerna med respondenterna inte gav ett entydigt svar så krävdes en analys av dessa. En 
avvägning gjordes utifrån vilken kontext de nämnts i och en helhetsbedömning gjordes i relation 
till den givna definitionen av kritisk framgångsfaktor. Analysen av faktorerna för att avgöra om 
dessa var kritiska eller inte baserades således på en sammanvägning av följande punkter: 
  

● Ifall respondenternas svar explicit nämnde att faktorn var kritisk. 
● Ifall respondenternas svar var i enlighet med definitionen för kritisk framgångsfaktor. 
● Ifall respondenterna ansåg att faktorn var viktig och i sådana fall hur viktig. 
● Ifall respondenterna ansåg att faktorn var av särskild betydelse för små företag. 

 
I de fall där respondenterna gav svar som stod i konflikt till varandra vägdes argumenten mot 
varandra och beslutet kring dess inkludering togs i enlighet med ovanstående punkter. Om inget 
svar från respondenterna var i linje med definitionen av en KFF ansågs detta som tillräckligt för 
att exklduera faktorn från ramverket. Detta oberoende av kontexten för svaret eller antalet 
respondenter som betraktade faktorn som kritisk. Om inget av ovanstående var tillräckligt för att 
ta ett beslut kring en faktors inkluderande i ramverket så användes den identifierade litteraturen 
som en sista utväg för att se om det fanns något ytterligare stöd för de argument som presenterats 
av respondenterna. 
 
Även de faktorer som identifierats som potentiella nya KFF analyserades. Eftersom att dessa 
faktorer inte var med i det ursprungliga ramverket så presenterades de inte för alla respondenter 
som deltagit i intervjun och istället har de endast uppkommit vid separata intervjuer. Därmed 
begränsades möjligheten att utvärdera om faktorerna var kritiska eller inte genom att väga 
respondenternas svar mot varandra. Valet för att vidare analysera och eventuellt inkludera en ny 
potentiell KFF i ramverket gjordes därmed baserat på hur de förhöll sig till den givna 
definitionen av en kritisk framgångsfaktor samt respondentens argumentation för detta. 
 
3.2.5 Metodkritik 

Då frågeställningen ämnar att undersöka vilka de kritiska framgångsfaktorerna för små företag är 
så hade en kvantitativ forskningsansats med t.ex. enkäter kunnat användas för besvara detta. Ett 
möjligt tillvägagångssätt hade då kunnat vara att fråga ett stort antal respondenter vilka 
framgångsfaktorer de ansåg vara kritiska för just små företag och därmed få fram ett resultat som 
är i isolation från övriga storlekar av företag. Däremot hade ett kvantitativt angreppssätt 
begränsat möjligheten att kunnat förklara vilka dessa faktorer är utifrån dess praktiska 
implementation, något som är arbetets huvudsakliga incitament. 
 
Som tidigare argumenterat i problemformuleringen har forskning gällande KFF för små företag 
lett till alldeles för generella slutsatser. Detta är huvudsakligen till följd av små företags 
inkludering i kategorin SMF. Däremot utgör den tidigare forskningen som är mestadels 
kvantitativ en stabil grund för att vidare studera ifall de KFF gäller för endast små företag. För att 
därmed motverka generalisering av KFF som tidigare forskning lider av är metoden för 
uppsatsen följaktligen en kvalitativ ansats. Det bör även påpekas att då detta arbete bygger vidare 
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på tidigare forskning genom användandet av redan etablerade KFF så ligger det mycket 
kvantitativ forskning bakom de identifierade faktorerna. Således är besvarandet av 
forskningsfrågan oundvikligen indirekt influentierat av kvantitativa resultat. Med detta sagt 
besitter urvalet av respondenter tillsammans ett sådan stor mängd erfarenhet och kunskap att 
slutsatserna kan till viss del generaliseras för implementerandet av BI&A i små företag. Detta i 
kombination med att arbetet baseras på tidigare forskning stärker än mer slutsatserna möjlighet 
till generalisering för små företag.  
 
Till följd av valet av en kvalitativ metod tillkommer även risken av subjektivitet i studien. Vid en 
kvantitativ metod minskar risken för detta avsevärt då det inte tillåts samma utrymme för 
tolkning (Lazar, Feng & Hochheiser, 2017). Detta står i kontrast till kvalitativa metoder med 
fokus på intervjuer där subjektivitet är närvarande på två fronter. Den första utgörs av 
respondenterna som måste antas ha sin egna tolkning av verkligheten och därmed framför sin 
svar baserade på deras personliga erfarenheter. Detta medför att respondenternas erfarenhet och 
deras svars legitimitet står i direkt relation till hur trovärdiga de är. Den mänskliga aspekten gör 
att respondenter kan t.ex. minnas fel, uppleva situationer på ett förvrängt sätt eller också 
missuppfatta den ställda frågan (Hjerm et al, 2014). Därmed kommer en viss grad av 
subjektivitet alltid finnas närvarande vid utförandet av intervjuer (Hedin & Martin, 2011). 
 
Den andra sidan av subjektivitet kommer från forskarna själva och det är därmed viktigt att 
besitta en förståelse att forskarna är ett viktigt redskap i studien eftersom att det är dessa som 
samlar in och tolkar datan (Hjerm et al, 2014). Allt från frågornas utformning till tolkandet av 
respondenternas svar utgör en risk för misstolkning (Lazar, Feng & Hochheiser, 2017). För att 
motverka detta så behövs det ha i åtanke under hela studien och allra viktigast vid analyserandet 
av det insamlade materialet från intervjuerna.  
 
Ytterligare en problematik med metoden för detta arbete är inslagen av en fallstudie. Vissa 
aspekter av arbetet, huvudsakligen där en jämförelse görs mellan olika faktorer utifrån kontexten 
av företagen storlek, är i linje med en fallstudie. Däremot är företeelsen som studeras inte 
tillräckligt avgränsad för att helt och hållet klassas som en fallstudie och därmed används med 
fördel endast vissa inslag av en fallstudie (Oates 2006). Nackdelen med en fallstudie är att det i 
normalfallet inte går att generalisera resultaten då endast en del av en händelse eller företeelse 
undersöks. I denna studie är målet däremot inte att dra generella slutsatser utan att istället 
motverka de som redan finns. Med fallstudiens begränsningar i åtanke har detta arbete 
struktureras för att bygga på den befintliga kunskapsbasen som finns samtidigt som arbetet inte 
avgränsas strikt till ett enskilt fall. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras den empiri som utgörs av respondenternas svar från intervjuerna. 
Inledningsvis gås svaren från respondenterna igenom hur de förhåller sig till de olika 
faktorerna. Vidare redogörs de nya potentiella kritiska framgångsfaktorerna som framkom under 
intervjuerna och vslutningsvis presenteras de kritiska framgångsfaktorerna som kommer att 
vidare analyseras. 

4.1 Intervjumaterial 
Studiens empiri utgörs av svaren som respondenterna gett vid intervjutillfällena och presenteras 
efter dess respektive kategorier. De svar som återges nedan presenterar endast det viktigaste från 
respondenterna utifrån de faktorer gåtts igenom. Det som presenteras i detta kapitel är därmed 
(1) respondenternas åsikt kring ifall en faktor är kritisk eller inte, (2) respondenternas åsikt 
gällande ifall faktorn skiljer sig mellan små och större företag samt (3) argumenten som framförs 
för att styrka sina åsikter. 

4.1.1 Organisatoriska faktorer (F1 - F3) 
Alla respondenterna förutom R3 ansåg att F1(Hängivet stöd och engagemang samt sponsring 
från ledningen) var kritisk för implementerandet av BI&A i små företag. R1 ansåg denna vara 
kritisk men påpekade en skillnad hos större företag som innebar att det var svårare att få stöd 
från en hel ledning. R2 höll med om att faktorn var kritisk utan några skillnader mellan små och 
större företag. R3 var den enda som tolkades motsätta sig faktorn som kritisk med argumentet att 
i små företag är det ett få antal personer som kommer involveras i projektet. Respondenten ansåg 
däremot att faktorn var kritisk i större företag där det var viktigare att få fram resurser för 
implementationen. Med detta sagt ansåg respondenten att den ändå var en faktor för 
implementationen i små företag. R4 ansågs även denne att faktorn var kritisk och påpekade likt 
R1, att i stora företag var ledningen inte lika engagerade som i små företag. 
 
Gällande faktor 2 (Klar affärsvision och ett väl etablerat affärsmål) ansåg återigen alla 
respondenter förutom R3 att den var kritisk. R1 ansåg att business intelligence inte var en 
nödvändighet för affärsvisionen men  för att få någon nytta av business intelligence krävdes en 
affärsvision. Därmed ansåg respondenten faktorn som kritisk. Vidare svarade även R2 att faktorn 
var kritisk utan att vidareutveckla sitt resonemang. R3 menade på att faktorn enbart berör stora 
företag och att i små företag så används BI som en stödfunktion och var inne på samma spår som 
R1 att BI&A inte är en del av en affärsvisionen. Till skillnad från R1 tolkas dennes svar som att 
faktorn inte är kritisk utan att respondenten säger det explicit. R4 svarade att initiativet till 
implementation av BI&A ofta kommer till för att fullfölja affärsvisionen. Därmed måste man 
veta vad man vill för att kunna utföra en lyckad implementering. Utifrån detta tolkades R4 svar 
som att faktorn ansågs vara kritisk. 
 
F3 (Tillräckligt med resurser) hade alla respondenterna en enad inställning till att den var kritisk 
för små företag. Samtliga tyckte även att det var lika kritisk för små och stora företag. R1 ansåg 
att det var en självklarhet att det skulle finnas ekonomiska resurser för implementationen 
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samtidigt som R2 nämnde att större företag med mer resurser inte var lika beroende av enskild 
person då de hade muskler att anställa ny personal. R3 och R4 ansåg även de att faktorn var 
kritisk för små företag.  

4.1.2 Processuella faktorer (F4 - F8) 
Även faktor 4 (Affärsdriven iterativ utvecklingsansats) ansåg alla respondenter vara kritisk för 
små företag. R1 ansåg att faktorn var grundläggande för hela projektet. R2 menade även denne 
att var kritisk för små och större företag utan att utveckla resonemanget vidare. R3 höll med 
tidigare respondenter att faktorn var kritisk men påpekade att små företag inte hade lika 
omfattande projekt vilket att den processen inte var lika iterativ. R4 instämde även denne och 
och påpekade likt R1 och R2 att det var lika kritiskt för små och stora företag. 
 
Faktor 5 (Inblandade slutanvändare) bedömdes av alla respondenter som åtminstone viktig och 
hälften av respondenterna ansåg att denna var kritisk för små företag. R1 och R2 ansåg båda att 
faktorn var “superviktig”. Vidare påpekade R1 vikten av att visa slutanvändarna vad lösningen 
skulle användas till och att denna presenterades på ett lämpligt sätt. R2 menade att det var en 
större utmaning att ha inblandade slutanvändare i stora företag då avståndet var större mellan 
dessa och it-avdelningen medans i små företag var det oftast färre personer som 
implementationen berörde. Däremot ansåg R3 och R4 att faktorn inte var kritisk där R3 menade 
att i små företag bygger man lösningar som är så pass automatiserade så att utbildningsbehovet 
är mindre. Detta kunde dock skilja sig på vilken lösning man valde att implementera. R4 ansåg 
att faktorn alltid var väldigt viktig då det alltid behövdes inblandade slutanvändare men det 
betydde i tur inte att faktorn var kritisk enligt respondenten. 
 
Gällande faktor 6 (Utbildad personal/användare) så framgick det att R1 och R2 såg en skillnad 
hos små företag i och med att de får utbilda personal med de resurser som finns tillgängliga. 
Därmed fanns det en skillnad mellan små och stora företag men faktorn var ändå kritisk.  R3 
menade på att det inte fanns ett lika stort behov hos små företag att utbilda personal som hos 
stora men det fanns ändå ett behov i att förstå kundens verksamhet trots att det var mycket 
viktigare i större företag. R4 bedömde att det fanns två alternativ, antingen kunde företaget 
utbilda personal på plats och få en IT-kunnig eller så kunde man ta in extern hjälp när behov 
fanns. R4 svarade vidare att det kunde vara en framgångsfaktor och därmed görs tolkningen 
därmed att denne anser den som kritisk. 
 
R1 och R3 ansåg att faktor 7 (Affärsorienterad, motiverad, kompetent projektledning) var kritisk 
för små företag. R1 menade på att det var viktigt att det fanns någon som verkligen kunde ta 
besulten och se till att projektet rör sig framåt. R2 ansåg att faktorn var viktigare i större företag 
där det fanns fler intressenter med komplexa beroende utan att nämna explicit ifall faktorn var 
kritisk eller inte. R4 var inte övertygad om att faktorn gällde små företag då faktorns definition 
mer beskrev ett större företag.  
 
R1, R2 och R3 ansåg alla att F8 (Balanserad projektgrupp) var kritisk för små företag samt att 
det även gällde för stora sådana. R1 svarade att det var viktigt med olika kunskapsområden som 
överlappar varandra. R2 och R3 menade på att balanserade projektgrupper är lika kritiska i små 
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som stora företag däremot så kommer det vara i mindre projektgrupper små företag och i vissa 
fall enbart en person. R4 ansåg till skillnad från övriga respondenter att det inte alls behövdes en 
projektgrupp och att faktorn inte var kritiskt så länge beställaren är tydlig och tillhandahåller det 
material som krävs för implementeringen. 

4.1.3 Tekniska faktorer (F9 - F10) 
R1 och R2 ansåg att faktor 9 (Affärsdrivet, centrerat, skalbart och flexibelt tekniskt ramverk) var 
mer kritisk för större företag än för mindre. R1 menade att i större företag finns det fler saker att 
analysera och byggas på medan i små företag är man mer begränsad i behovet av skalbarhet. R2 
var inne på samma spår och påpekade att i små företag så brukar skalbarheten inte vara ett 
problem i och med att mängden data är mindre. R3 och R4 å andra sidan ansåg att faktorn var 
kritisk där R3 belyste problematiken kring små företag att ha tillgång till att hämta ut data från 
olika källor. R4 ansåg även denne att faktorn var kritisk utan att vidareutveckla varför. 
 
Samtliga respondenter var eniga om att faktor 10 (Pålitlig datakvalitet) var kritisk för små företag 
och det även gällde större företag. R1 menade på att det var A och O att set till att den datan man 
tar fram är tillförlitlig. R2 höll med om att faktorn var kritisk utan vidareutveckling och R3 
menade på att hantering av data var kritiskt då det återkommande i alla BI-projekt oberoende av 
storleken på företaget. R4 formulerade sig likadant som R1 och svarade även denne att pålitlig 
datakvalitet var A och O.  

4.1.4 Legala faktorer (F11 - F12) 
Faktor 11 (Etik, lagar och regler) ansåg R1 som något man måste ta hänsyn till från starten av ett 
projekt. Vidare ansåg respondenten att det var ännu viktigare i större företag då böterna kunde bli 
större. R2 ansåg att ifall lagar och regler var kritiskt avgjordes baserat på ifall företaget var 
börsnoterat eller inte, däremot ansågs etik-delen lika viktig i små och stora företag och svaret 
tolkas därmed som kritiskt. R3 och R4 ansåg däremot att faktorn inte alls var kritisk. R3 tyckte 
däremot inte att faktorn var kritisk och exemplifierade med att denne aldrig har hört en kund ta 
upp etik, lagar eller regler någonsin förut. R4 tyckte inte heller att det var en kritisk 
framgångsfaktor men däremot en förutsättning för att man ska kunna använda BI. 
 
R1 ansåg faktor 12 (Risk/krishantering) som kritisk, vidare menade respondenten på att små 
företag kanske inte kan utreda alla aspekter men i alla fall kunna hantera det mest kritiska. R2 
ansåg att faktorn var viktigare i större företag i och med att det är färre intressenter i små företag 
att hantera i krissituationer. Varken R3 eller R4 ansåg faktorn som kritisk för små företag. R3 
menar på att de är någonting som de aldrig gjort hos kunder och R4 menar på att det är värre ifall 
data läcker från ett stort företag än litet. 

4.1.5 Summering av intervjusvar 
För att få en tydligare överblick av hur respondenterna har förhållit sig till faktorerna från 
intervjuerna så har respektive faktor summerats med utdragna citat i nedanstående tabell. 
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KFF R1 R2 R3 R4 

F1) 
  
Hängivet stöd 
och 
engagemang 
samt sponsring 
från ledningen 
  
Organisatorisk 

“Ja, den är viktig. (...) 
Framförallt när det 
gäller BI-grejer, det är 
ju ledningen som ska 
ha det. Skillnader 
mellan små och stora 
företag är att det är 
svårare för ledningen 
att vara engagerad på 
ett större företag. Det 
är vanligt att det saknas 
stöd från hela 
ledningen.” 

“Den är håller jag 
med om och den är 
viktig såklart. Ingen 
skillnad mellan små 
och stora företag.” 

“Jag håller med om att 
det är så i ett stort 
företag, det handlar om 
att få loss pengar och 
resurser till delar av 
projektet. (...) För små 
företag är det en faktor 
för implementerandet av 
BI men den är inte 
kritisk.” 

“Ja, det är klart det 
krävs på ett litet 
företag. I små företag 
är ledningen oftast 
företaget. På stora 
företag ser vi sällan 
det hängivna stödet 
för det är inte så nere i 
detaljerna.” 

F2) 
  
Klar 
affärsvision och 
ett väl etablerat 
affärsmål 
  
Organisatorisk 

“Affärsvision kan man 
ha ändå, utan BI. (...) 
(men) det blir det svårt 
att använda BI utan 
affärsvision. Man kan 
ju inte bara ha en 
massa siffror och 
försöka hitta på 
någonting.”  

“Den håller jag 
också med om. 
Ingen skillnad 
mellan små eller 
stora företag.” 

“(...) det där har man på 
det större företagen. I 
små företag ingår inte BI 
i affärs visionen utan mer 
som en stödfunktion.” 

“Ja, BI-initiativen 
används ju ofta för att 
fullfölja den.(...) Ingen 
skillnad mellan små 
och stora företag. Vet 
man inte vad man vill 
så blir det svårt. 

F3) 
  
Tillräckligt 
med resurser 
  
Organisatorisk 

“Ja det är ju resurser i 
både pengar och 
personal.(...) Självklart, 
ska man ha pengar till 
det man ska göra men 
man ska inte dra på 
med överflödig av 
resurser i ett gigantiskt 
projekt som man inte 
vet vad man ska ha det 
till sen.(...) Det är lika 
mellan små och stora 
företag. ” 

“(...) Den är viktig i 
både små och stor. 
(...) I små har dem 
tendenser att bli mer 
personberoende för 
de har ju bara en 
utförare som sysslar 
med det då och 
skulle den försvinna 
ur bilden så skulle 
det stå helt stilla 
medan i ett stort 
bolag skulle man 
kunna tillsätta 

“ Självklart är det en 
viktig faktor.(...) Detta 
gäller nog både små och 
stora företag. Skillnaden 
är att större företagen 
kommer man vilja göra 
det själv på ett annat 
sätt.” 

“Ja. Det är samma 
mellan företagen.”. 
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någon annan och så 
skulle det rulla.” 

F4) 
  
Affärsdriven 
iterativ 
utvecklingsansa
ts 
  
Processuell 

“Jo men den är 
jätteviktig. (...) att man 
jobbar inkrementellt, 
jobbar i block och tar 
fram lite i taget och 
definierar. Det är A 
och O för hela 
projektet.(...) Det är 
lika mellan små och 
stora företag.”  

“Ja det gäller både i 
små och stora tycker 
jag.” 

“Det håller jag verkligen 
med om, man måste 
anpassa det under resans 
gång.(...) Ett litet företag 
kommer projektet aldrig 
bli lika omfattande. Där 
kanske man enbart har 2 
versioner.(...) Då gör 
man en punktinsats.” 

“Ja, det stämmer Att 
man gör det ett steg i 
taget.. (...) Det gäller 
både små och stora 
företag. 

F5) 
  
Inblandade 
slutanvändare 
  
Processuell 

“Den är superviktig. 
Viktigt att man visar 
vad det ska användas 
till och att man 
presenterar det på rätt 
sätt. (...) Lika viktigt i 
små och stora företag.” 

“Ja den är 
superviktig också. 
Där är det en större 
utmaning i stora 
bolag för att jag 
upplever att det är 
större avstånd 
mellan IT och 
slutanvändarna. I 
små bolag är det 
oftast en och 
samma.” 

“Det beror på vilken 
lösning man 
väljer.(...)När man gör 
det mot mindre företag 
så kommer man bygga 
en lösning som är så pass 
automatiserade så att 
utbildningsbehovet är 
ganska litet.(...) Ifall det 
krävs utbildning i mindre 
företag tycker jag att 
man har misslyckat i sitt 
projekt, då har man 
byggt en för svår 
lösning.” 

“(...) den tycker jag 
alltid är väldigt 
viktigt. (...) Nej det är 
inte kritisk men någon 
måste ju göra det.” 

F6) 
  
Utbildad 
personal/ 
användare 
  
Processuell 

“Jo men det är ju 
viktigt att det är rätt 
personer som förstår 
det här.(...)Mindre 
företag får ju klara sig 
med de medel de har, 
eller skaffa sig 
kunskapen kring det 
självmant. Det är 
svårare i större företag 
att dra alla i rätt 
riktning.” 

“Det är också 
såklart en viktig 
framgångsfaktor. 
Det är nog lite 
skillnad mellan små 
och stora bolag 
därför att i de stora 
bolagen så finns det 
såklart mer resurser 
att utbilda” 

“Det är inte lika stort 
behov av det på mindre 
företag men det är klart 
att det finns ett behov att 
förstå kundens 
verksamhet men det är 
mycket viktigare på att 
större företag.” 

“Det skulle kunna 
vara en 
framgångsfaktor att 
det finns någon (på 
företaget eller konsult) 
som kan hjälpa 
kunden att läsa datan. 
(... ) Det blir billigare 
för kunden ifall man 
har en IT-kunnig på 
plats.” 
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F7) 
  
Affärsorientera
d, motiverad, 
kompetent 
projektledning 
  
Processuell 

“Den är viktig. (...) Att 
det finns någon som 
verkligen kan ta 
besluten, även om det 
är fel. Någon måste 
bara bestämma att nu 
måste vi sluta snacka 
om det här, nu kör vi.” 

“Det tror jag är 
viktigare i stora 
bolag för det är fler 
intressenter med 
komplexa 
beroenden. (...) 
Viktigare i stora 
bolag och mindre 
viktigt i mindre 
bolag.”  

“Ja det är det.(...)  du 
måste förstå vad du vill 
få ut av datan.” 

“Det här känns lite att 
de beskriver ett stort 
företag. Men ja det är 
klart att det är viktigt, 
antingen gör vi det 
från vårt håll eller så 
finns det på företaget.” 

F8) 
  
Balanserad 
projektgrupp 
  
Processuell 

“Ja, det tror jag är 
jätteviktigt. (...) Det 
bör vara en bra grupp 
med lite olika 
kunskapsområden, som 
överlappar varandra. 
Lika viktigt mellan 
små och stora företag.” 

“Den håller jag med 
om. Sen enligt min 
erfarenhet är att 
projektgruppen 
oftast blir mindre i 
små bolag och som 
sagt det kanske bara 
är en person och då 
är det svårt att bilda 
projektgrupp med 
en person.” 

“Ja det håller jag med 
om, absolut.(...) Samma 
kunskaper krävs i små 
och stora företag men i 
mindre gruppering.” 

“Det behöver absolut 
inte vara en 
projektgrupp och inte 
alls hos en liten kund. 
Inte kritiskt så länge 
man har en beställare 
som är tydlig eller ger 
oss material. Men på 
stora kunder och man 
ska implementera 
något stort, är det 
otroligt viktigt att man 
har alla beställare 
representerade.” 

F9) 
  
Affärsdrivet, 
centrerat, 
skalbart och 
flexibelt 
tekniskt 
ramverk 
  
Teknisk 

“Det är nog ännu 
viktigare för större 
företag för mer ska 
analyseras och saker 
ska byggas på. (...) I 
små företag kanske 
man är lite mer 
begränsad i vad man 
behöver, eftersom det 
är färre användare”. 

“Det är viktigt men 
mer viktigt i stora 
organisationer.(...)  I 
små bolag så brukar 
skalbarheten inte 
har som issue, är 
min erfarenhet, för 
man har inte så 
mycket data helt 
enkelt.” 

“Absolut måste det vara 
skalbart.(...). Det är nog 
det som är skillnaden 
med ett litet företag 
kontra ett stort företag, 
större företag har en 
IT-avdelning som har 
koll på vart datat finns 
någonstans.(...)Ett litet 
företag där man hämtar 
data från olika ställen 
kan det vara svårt att få 
tillgång till det.” 

“Ja det tycker jag, det 
är därför vi tycker 
Qlik är så bra.” 
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F10) 
  
Pålitlig 
datakvalitet 
  
Teknisk 

“Ja det är ju A och O 
men det hänger ju 
också på hur man 
plockar ut data, så att 
den är tillförlitlig. Att 
den datan man 
analyserar(...) stämmer 
till 100%. Sen kvalitén 
in är också 
superviktig.(...)Samma 
för små och stora 
företag.” 

“Det är jätteviktigt 
både i små och stora 
företag.” 

“Ja absolut det är 
självklart. Att städa och 
rensa data i ett BI-projekt 
det är en del av projektet 
så det kommer man alltid 
att göra i alla projekt, 
oavsett stort eller litet 
företag.” 

“Ja det är A och O.(...) 
Kritiskt för både små 
och stora företag” 

F11) 
  
Etik, lagar och 
regler 
  
Legal 

“Ja man måste ju ta 
hänsyn till det från 
början (...). Det är ännu 
viktigare i större 
företag, jag tror att 
konsekvenserna blir 
mycket höga, det kan 
bli höga böter. ” 

“Så handlar om det 
är börsnoterad eller 
inte som avgör hur 
viktig 
framgångsfaktorn 
är. Men etik delen 
är lika viktig för 
små och stora 
företag.” 

“Jag har aldrig hört en 
kund ta upp den frågan 
över huvud taget. Etik 
finns inte i de stora 
företagen.(...) jag skulle 
inte bedöma att det är en 
kritisk framgångsfaktor.” 

“Skulle inte säga att 
det är en kritiskt 
framgångsfaktor men 
det är en förutsättning 
för att man ska kunna 
använda det.” 

F12) 
  
Risk/ 
krishantering 
  
Legal 

“Jo men den är viktig. 
(...)  ett stort företag 
ska ha muskler att 
utreda sånt här. Ett litet 
företag kanske inte kan 
utreda alla aspekter 
men det ska ändå vara 
good enough, i alla fall 
det som är mest 
kritiskt.” 

“Jag tror faktiskt att 
den är viktigare i 
stora bolag därför 
att jag tror 
riskhanteringen är 
lättare när det är 
mindre skala.(...)ska 
man generalisera så 
är det färre 
stakeholders att 
hantera i 
krissituationer.” 

“Jag bedömer inte att det 
är en kritisk 
framgångsfaktor. De här 
sakerna finns inte med 
hos små företag. Vi har 
aldrig gjort en sån sak på 
någon av våra kunder.” 

“Det är inte heller 
någon kritisk 
framgångsfaktor. (...) 
Värre ifall data skulle 
komma ut från ett 
större företag än en 
litet.” 

Tabell 7. Utdrag av respondenternas svar gällande respektive faktor 
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4.2 Potentiella kritiska framgångsfaktorer 

Som tidigare nämnt i metodkapitlet fick respondenterna möjligheten att nämna kritiska 
framgångsfaktor för implementationer i små företag innan de fick se det framtagna ramverket. 
De fick även tillägga under intervjuernas gång ifall de kom på någon ytterligare KFF. 
Intervjuerna ledde därmed till identifierandet av tre nya potentiella kritiska framgångsfaktorer. 
Dessa redogörs i avsnittet nedan med en tillhörande tabell 8 där respondenternas svar presenteras 
i form av citerade utdrag. 

 

  
KFF för små 
företag 

  
  

Förklaring/Argument 
  

NF1) 
  
Molnbaserade 
BI&A-lösning
ar 
  
  

R2 -  “Tack vare mycket av de moderna lösningar som använder cloud 
istället, har gjort en jätteskillnad för små företag att de helt plötsligt har 
kunnat börja använda BI på ett helt annat sätt. Så att den här cloud-trenden 
är en otrolig drivkraft för BI i mindre företag. Vi har märkt jättestor 
skillnad, istället för att köpa en server och har det i ett serverrum vilket 
man kanske inte har ifall man är ett litet företag, så kan man bara signa upp 
för en subscription i Asher eller Amazon Webservices och så pang så är 
man igång. Det är en enorm skillnad och jag tror att BI för mindre bolag 
nu helt plötsligt finns möjligheter på ett helt annat sätt än vad det har gjort 
för bara några år sedan. Vi märker jättestor skillnad och därför tycker jag 
att det är jätteintressant att ni har valt detta som ert område.” 
  
R4  -  “Det finns ju lösningar för små företag som är lite molnbaserade 
som är bra prissatta, men då behöver man ha någon på plats som är väldigt 
duktig och har tid att bygga det här. Ifall man tänker på framgångsfaktor, 
ja att det finns någon som är kompetent och har tid att bygga det här 
(cloud-lösning). Det är en sak att bygga en visualisering men det man vill 
åt är att ladda upp data, att det ska komma upp varje dag eller uppdateras 
varje timme.” 
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NF2) 
  
IT-kunnig 
personal på 
företaget 
  
  

R4 - “Det skulle kunna vara en framgångsfaktor att det finns någon (på 
företaget eller konsult) som kan hjälpa kunden att läsa datan, någon som 
kan lite mer hos kunden eller en konsult som är väl insatt hos kunden, det 
går inte bara att byta. Det blir billigare för kunden ifall man har en 
IT-kunnig på plats.(...) Jag skulle rekommendera kunden att ta den 
kostnaden för någon som jobbar på företaget och blir riktig duktig. 
Samtidigt löper det ju risken, att då slutar den personen” 
  
R4 - “På mindre företag finns det inte så datadrivna människor. Inte de vi 
träffar. Det är mer entreprenörer som inte har suttit och klurat så mycket på 
siffrorna.” 
  
R2 - “Jag skulle säga att det behövs någon som är IT-kunnig. För ibland 
har man knappt det på små företag. Man har knappt en IT-avdelning. Det 
behövs någon som kan lite IT-infrastruktur och säkerhet och sådana grejer. 
“ 

NF3) 
  
Förmåga att ta 
in olika 
datakällor 
  
  

R3 - “(...) Du måste hitta någon formulering som innebär att man måste 
kunna ta in olika datakällor. Ifall man har ett större företag (...) har de en 
IT-avdelning som har koll på datat. De vet vart ekonomidata, lönedata 
finns (...) Ifall man går till ett mindre företag, kanske man har ett 
lönesystem utlagt på någon extern-firma som har en webbaserad lösning, 
man kanske köper bokföring från något helt annat system (...) man kanske 
har affärssystem och lager outsourcat till något annat (...) annan tjänst. Det 
är nog det som är skillnaden med ett litet företag kontra ett stort företag, 
större företag har en IT-avdelning som har koll på vart datat finns 
någonstans. Lättare att komma åt datan. Ett litet företag där man hämtar 
data från olika ställen kan det vara svårt att få tillgång till det.” 
 
R4 -“I riktigt små företag då blir ju BI förmodligen excel för att man inte 
har råd att investera i ett verktyg. Verktyg som Qlik medför ju ändå en 
kostnad. I Excel kan man göra tabeller och kurvor osv men datan 
uppdateras inte på samma sätt som i ett BI-verktyg. Historiskt sett är det 
Excel som har varit BI tidigare.” 
  
R4 -“Det som Excel inte är bra på är att det inte uppdateras, utan man 
måste hela tiden ladda in data, hämta in grunddata. De små kunder vi 
möter sitter antingen med Excel och ofta i komplement med de rapporter 
de får från ett annat verktyg som de har köpt in, exempelvis Google 
Analytics.” 
  

Tabell 8. Utdrag av respondenternas svar gällande potentiella kritiska framgångsfaktorer 
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4.2.1 Molnbaserade BI&A-lösningar 

R2 och R4 nämnde båda molnbaserade BI-lösningar som en möjlighet för små företag att komma 
igång med BI&A-lösningar snabbare och därmed möjligtvis undvika några av de höga kostnader 
som BI&A ofta innebär. R2 nämnde detta i slutet av intervjun när denne tillfrågades ifall hen 
kunde komma på någon ytterligare KFF för små företag som inte redan tagits om hand. 
Respondenten nämnde då att molnbaserade-lösningar har skapat nya möjligheter för små företag 
att utnyttja BI&A till följd av att det är ett billigare alternativ än att använda sig av egna servrar. 
R2 menade vidare på att det är lättare att komma igång vilket kan tolkas som en viktig aspekt för 
små företag där resurserna ofta är limiterade. Vidare är små företag inte intresserade av att göra 
lika omvälvande lösningar i samma utsträckning som större företag och istället utförs mindre 
implementationer där man kan komma igång snabbt. 
 
R4 nämnde även denne att små företag kunde använda molnbaserade-lösningar som ett billigare 
och smidigare alternativ till klassiska servrar där komplexare implementering och höga 
kostnader försvårade små företags möjlighet till användning av dessa. Däremot benämner inte 
R4 molnbaserade-lösningar explicit som något kritisk för små företag och istället endast som en 
möjlig framgångsfaktor. Dock har respondenten tidigare i intervjun använt sig av benämningen 
framgångsfaktor i kontexten av kritisk framgångsfaktor. I och med detta är det svårt att göra en 
entydig bedömning om R4 anser denna vara kritisk eller endast som en möjlighet för en ökad 
chans att uppnå en lyckad implementering. Vidare påpekar respondenten att ifall en 
molnbaserad-lösning skall implementeras är det ett krav att att någon i företaget besitter en viss 
kompetens gällande IT. 

4.2.2 IT-kunnig personal på företaget 

R2 och R4 nämnde båda två att ha IT-kunnig personal på små företag skulle potentiellt sett vara 
en kritisk framgångsfaktor för mindre företag. R2 svarade vid frågan om denne kunde komma på 
någon KFF (innan denne presenterades med ramverket) att det behövs en IT-kunnig på företaget 
med kunskap om t.ex. IT-infrastruktur och säkerhet. R4 nämnde även denna faktor flertalet 
gånger under intervjun. Både gällande behovet av att kunna läsa in datan som finns i företaget 
men också till följd av att de blir billigare för företaget att kunna klara av denna del utan en 
utomstående konsult. Vidare i fall ett mindre företag skulle vilja bygga en molnbaserad-lösning, 
som diskuterats i avsnittet ovan, påpekar R4 att det vore ett krav att ha IT-kunnig personal på 
företaget som kan sätta upp implementationen. Detta är något som R2 och R4 menar att det 
många gånger saknas i just små företag där R4 påpekar att enligt sin egna erfarenhet består små 
företag mest av entreprenörer som inte nödvändigtvis är särskilt datadrivna människor. 

4.2.3 Förmåga att ta in olika datakällor 
R3 och R4 nämnde under sina respektive intervjuer att förmågan att ta in olika datakällor var en 
viktig aspekt av BI&A-lösningar. R3 menade på att större företag inte hade samma problem 
gällande detta som små företag då de större företagen hade någon på plats som skötte 
data-hanteringen. Till skillnad från ett stort företag som har all sin data samlad inom 
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IT-avdelningen, så kan små företag ha sin data spridda på olika ställen. R3 utvecklade sitt 
resonemang med att påpeka att på mindre företag är det större sannolikhet att datan ligger externt 
vilket gör det svårare att hämta ut datan från olika källor. Exempelvis kan lönesystemet ligga 
externt hos ett annat företag eller ha köpt bokföringssystem som ligger hos ytterligare ett annat 
företag. 
 
R4 nämnde att vid väldigt små företag är det troligt att man använder Excel för BI&A vilket 
hindrar möjligheten att ta in data från olika källor. Vidare påpekade R4 problematiken av att 
företag som använder sig av Excel inte kan uppdatera sin data på samma sätt som de kan med ett 
BI-verktyg, istället måste datan laddas in manuellt kontinuerligt. Anledningen till att små företag 
trots dessa nackdelar ändå använder Excel och inte ett specialiserat BI&A-verktyg är att det 
kostar pengar, något som tidigare har påpekats ofta är ett hinder för små företag.  
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5. Analys  
I detta kapitel analyseras faktorerna i det teoretiska ramverket som respondenterna har gått 
igenom vid intervjuerna. Med de kodade intervjusvaren i tabell 9 som huvudsakligt underlag 
kunde vi urskilja hur respondenterna förhöll sig till de olika kategorierna med respektive 
faktorer och därmed urskilja vilka som ansågs vara kritiska och inte. Analysen nedan ligger till 
grund för det slutgiltiga ramverk som presenteras i kapitel 6. 

5.1 Behandlat intervjumaterial 
Utifrån empirin som presenterats i föregående kapitel färgkodades tabellen med citerade utdrag 
från respondenterna för att underlätta för läsaren hur respondenterna förhöll sig till respektive 
faktor. Som nämnt i metoden kodades svaren i grönt ifall faktorn tolkades som kritisk och rött 
ifall den varken ansågs vara viktig eller kritisk. Allt däremellan kodades som gult, t.ex om 
faktorn var viktig men inte kritisk eller ifall faktorn ansågs vara viktigare i större företag. 
 

KFF R1 R2 R3 R4 

F1) 
  
Hängivet stöd 
och 
engagemang 
samt sponsring 
från ledningen 
  
Organisatorisk 

“Ja, den är viktig. (...) 
Framförallt när det 
gäller BI-grejer, det är 
ju ledningen som ska 
ha det. Skillnader 
mellan små och stora 
företag är att det är 
svårare för ledningen 
att vara engagerad på 
ett större företag. Det 
är vanligt att det saknas 
stöd från hela 
ledningen.” 

“Den här håller jag 
med om och den är 
viktig såklart. Ingen 
skillnad mellan små 
och stora företag.” 

“Jag håller med om att 
det är så i ett stort 
företag, det handlar om 
att få loss pengar och 
resurser till delar av 
projektet. (...) För små 
företag är det en faktor 
för implementerandet av 
BI men den är inte 
kritisk.” 

“Ja, det är klart det 
krävs på ett litet 
företag. I små företag 
är ledningen oftast 
företaget. På stora 
företag ser vi sällan 
det hängivna stödet 
för det är inte så nere i 
detaljerna.” 
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F2) 
  
Klar 
affärsvision och 
ett väl etablerat 
affärsmål 
  
Organisatorisk 

“Affärsvision kan man 
ha ändå, utan BI. (...) 
(men) det blir det svårt 
att använda BI utan 
affärsvision. Man kan 
ju inte bara ha en 
massa siffror och 
försöka hitta på 
någonting.”  

“Den håller jag 
också med om. 
Ingen skillnad 
mellan små eller 
stora företag.” 

“(...) det där har man på 
det större företagen. I 
små företag ingår inte BI 
i affärs visionen utan mer 
som en stödfunktion.” 

“Ja, BI-initiativen 
används ju ofta för att 
fullfölja den.(...) Ingen 
skillnad mellan små 
och stora företag. Vet 
man inte vad man vill 
så blir det svårt. 

F3) 
  
Tillräckligt 
med resurser 
  
Organisatorisk 

“Ja det är ju resurser i 
både pengar och 
personal.(...) Självklart, 
ska man ha pengar till 
det man ska göra men 
man ska inte dra på 
med överflödig av 
resurser i ett gigantiskt 
projekt som man inte 
vet vad man ska ha det 
till sen.(...) Det är lika 
mellan små och stora 
företag. ” 

“(...) Den är viktig i 
både små och stor. 
(...) I små har dem 
tendenser att bli mer 
personberoende för 
de har ju bara en 
utförare som sysslar 
med det då och 
skulle den försvinna 
ur bilden så skulle 
det stå helt stilla 
medan i ett stort 
bolag skulle man 
kunna tillsätta 
någon annan och så 
skulle det rulla.” 

“Självklart är det en 
viktig faktor.(...) Detta 
gäller nog både små och 
stora företag. Skillnaden 
är att större företagen 
kommer man vilja göra 
det själv på ett annat 
sätt.” 

“Ja. Det är samma 
mellan företagen.”. 

F4) 
  
Affärsdriven 
iterativ 
utvecklingsansa
ts 
  
Processuell 

“Jo men den är 
jätteviktig. (...) att man 
jobbar inkrementellt, 
jobbar i block och tar 
fram lite i taget och 
definierar. Det är A 
och O för hela 
projektet.(...) Det är 
lika mellan små och 
stora företag.”  

“Ja det gäller både i 
små och stora tycker 
jag.” 

“Det håller jag verkligen 
med om, man måste 
anpassa det under resans 
gång.(...) Ett litet företag 
kommer projektet aldrig 
bli lika omfattande. Där 
kanske man enbart har 2 
versioner.(...) Då gör 
man en punktinsats.” 

“Ja, det stämmer Att 
man gör det ett steg i 
taget.. (...) Det gäller 
både små och stora 
företag. 
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F5) 
  
Inblandade 
slutanvändare 
  
Processuell 

“Den är superviktig. 
Viktigt att man visar 
vad det ska användas 
till och att man 
presenterar det på rätt 
sätt. (...) Lika viktigt i 
små och stora företag.” 

“Ja den är 
superviktig också. 
Där är det en större 
utmaning i stora 
bolag för att jag 
upplever att det är 
större avstånd 
mellan IT och 
slutanvändarna. I 
små bolag är det 
oftast en och 
samma.” 

“Det beror på vilken 
lösning man 
väljer.(...)När man gör 
det mot mindre företag 
så kommer man bygga 
en lösning som är så pass 
automatiserade så att 
utbildningsbehovet är 
ganska litet.(...) Ifall det 
krävs utbildning i mindre 
företag tycker jag att 
man har misslyckat i sitt 
projekt, då har man 
byggt en för svår 
lösning.” 

“(...) den tycker jag 
alltid är väldigt 
viktigt. (...) Nej det är 
inte kritisk men någon 
måste ju göra det.” 

F6) 
  
Utbildad 
personal/ 
användare 
  
Processuell 

“Jo men det är ju 
viktigt att det är rätt 
personer som förstår 
det här.(...)Mindre 
företag får ju klara sig 
med de medel de har, 
eller skaffa sig 
kunskapen kring det 
självmant. Det är 
svårare i större företag 
att dra alla i rätt 
riktning.” 

“Det är också 
såklart en viktig 
framgångsfaktor. 
Det är nog lite 
skillnad mellan små 
och stora bolag 
därför att i de stora 
bolagen så finns det 
såklart mer resurser 
att utbilda” 

“Det är inte lika stort 
behov av det på mindre 
företag men det är klart 
att det finns ett behov att 
förstå kundens 
verksamhet men det är 
mycket viktigare på att 
större företag.” 

“Det skulle kunna 
vara en 
framgångsfaktor att 
det finns någon (på 
företaget eller konsult) 
som kan hjälpa 
kunden att läsa datan. 
(... ) Det blir billigare 
för kunden ifall man 
har en IT-kunnig på 
plats.” 

F7) 
  
Affärsorientera
d, motiverad, 
kompetent 
projektledning 
  
Processuell 

“Den är viktig. (...) Att 
det finns någon som 
verkligen kan ta 
besluten, även om det 
är fel. Någon måste 
bara bestämma att nu 
måste vi sluta snacka 
om det här, nu kör vi.” 

“Det tror jag är 
viktigare i stora 
bolag för det är fler 
intressenter med 
komplexa 
beroenden. (...) 
Viktigare i stora 
bolag och mindre 
viktigt i mindre 
bolag.”  

“Ja det är det.(...)  du 
måste förstå vad du vill 
få ut av datan.” 

“Det här känns lite att 
de beskriver ett stort 
företag. Men ja det är 
klart att det är viktigt, 
antingen gör vi det 
från vårt håll eller så 
finns det på företaget.” 
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F8) 
  
Balanserad 
projektgrupp 
  
Processuell 

“Ja, det tror jag är 
jätteviktigt. (...) Det 
bör vara en bra grupp 
med lite olika 
kunskapsområden, som 
överlappar varandra. 
Lika viktigt mellan 
små och stora företag.” 

“Den håller jag med 
om. Sen enligt min 
erfarenhet är att 
projektgruppen 
oftast blir mindre i 
små bolag och som 
sagt det kanske bara 
är en person och då 
är det svårt att bilda 
projektgrupp med 
en person.” 

“Ja det håller jag med 
om, absolut.(...) Samma 
kunskaper krävs i små 
och stora företag men i 
mindre gruppering.” 

“Det behöver absolut 
inte vara en 
projektgrupp och inte 
alls hos en liten kund. 
Inte kritiskt så länge 
man har en beställare 
som är tydlig eller ger 
oss material. Men på 
stora kunder och man 
ska implementera 
något stort, är det 
otroligt viktigt att man 
har alla beställare 
representerade.” 

F9) 
  
Affärsdrivet, 
centrerat, 
skalbart och 
flexibelt 
tekniskt 
ramverk 
  
Teknisk 

“Det är nog ännu 
viktigare för större 
företag för mer ska 
analyseras och saker 
ska byggas på. (...) I 
små företag kanske 
man är lite mer 
begränsad i vad man 
behöver, eftersom det 
är färre användare”. 

“Det är viktigt men 
mer viktigt i stora 
organisationer.(...)  I 
små bolag så brukar 
skalbarheten inte 
har som issue, är 
min erfarenhet, för 
man har inte så 
mycket data helt 
enkelt.” 

“Absolut måste det vara 
skalbart.(...). Det är nog 
det som är skillnaden 
med ett litet företag 
kontra ett stort företag, 
större företag har en 
IT-avdelning som har 
koll på vart datat finns 
någonstans.(...)Ett litet 
företag där man hämtar 
data från olika ställen 
kan det vara svårt att få 
tillgång till det.” 

“Ja det tycker jag, det 
är därför vi tycker 
Qlik är så bra.” 

F10) 
  
Pålitlig 
datakvalitet 
  
Teknisk 

“Ja det är ju A och O 
men det hänger ju 
också på hur man 
plockar ut data, så att 
den är tillförlitlig. Att 
den datan man 
analyserar(...) stämmer 
till 100%. Sen kvalitén 
in är också 
superviktig.(...)Samma 
för små och stora 
företag.” 

“Det är jätteviktigt 
både i små och stora 
företag.” 

“Ja absolut det är 
självklart. Att städa och 
rensa data i ett BI-projekt 
det är en del av projektet 
så det kommer man alltid 
att göra i alla projekt, 
oavsett stort eller litet 
företag.” 

“Ja det är A och O.(...) 
Kritiskt för både små 
och stora företag” 
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F11) 
  
Etik, lagar och 
regler 
  
Legal 

“Ja man måste ju ta 
hänsyn till det från 
början (...). Det är ännu 
viktigare i större 
företag, jag tror att 
konsekvenserna blir 
mycket höga, det kan 
bli höga böter. ” 

“Så handlar om det 
är börsnoterad eller 
inte som avgör hur 
viktig 
framgångsfaktorn 
är. Men etik delen 
är lika viktig för 
små och stora 
företag.” 

“Jag har aldrig hört en 
kund ta upp den frågan 
över huvud taget. Etik 
finns inte i de stora 
företagen.(...) jag skulle 
inte bedöma att det är en 
kritisk framgångsfaktor.” 

“Skulle inte säga att 
det är en kritiskt 
framgångsfaktor men 
det är en förutsättning 
för att man ska kunna 
använda det.” 

F12) 
  
Risk/ 
krishantering 
  
Legal 

“Jo men den är viktig. 
(...) ett stort företag ska 
ha muskler att utreda 
sånt här. Ett litet 
företag kanske inte kan 
utreda alla aspekter 
men det ska ändå vara 
good enough, i alla fall 
det som är mest 
kritiskt.” 

“Jag tror faktiskt att 
den är viktigare i 
stora bolag därför 
att jag tror 
riskhanteringen är 
lättare när det är 
mindre skala.(...)ska 
man generalisera så 
är det färre 
stakeholders att 
hantera i 
krissituationer.” 

“Jag bedömer inte att det 
är en kritisk 
framgångsfaktor. De här 
sakerna finns inte med 
hos små företag. Vi har 
aldrig gjort en sån sak på 
någon av våra kunder.” 

“Det är inte heller 
någon kritisk 
framgångsfaktor. (...) 
Värre ifall data skulle 
komma ut från ett 
större företag än en 
litet.” 

Tabell 9. Färgkodat material på respondenternas åsikt kring varje KFF 

5.2 Validerade kritiska framgångsfaktorer 

Alla respondenter ansåg att F3 (Tillräckligt med resurser), F4 (Affärsdriven iterativ 
utvecklingsansats) och F10 (Pålitlig datakvalitet) var kritiska framgångsfaktorer för 
implementerandet av BI&A i små företag. Därmed har dessa faktorer inte analyserats vidare och 
deras inkludering i ramverket har ansetts som legitim. 
 
Vidare motsatte sig endast en av respondenterna att F1(Hängivet stöd och engagemang samt 
sponsring från ledningen), F2 (Klar affärsvision och ett väl etablerat affärsmål), F6 (Utbildad 
personal/användare) och F8 (Balanserad projektgrupp) var kritiska för små företag. I fallet av 
dessa faktorer var argumenten från de givna respondenterna för svaga, för otydliga eller inte 
tillräckligt utförliga för att motivera en vidare analys av faktorerna. Då övriga respondenter gav 
svar som var i linje med definitionen av en kritisk framgångsfaktor och bearbetningen av 
materialet inte kom fram till några vidare invändningar anses deras inkludering i ramverket som 
legitim. Till följd av detta kommer nämnda faktorer inte utvärderas något ytterligare med 
undantag för F6 (“Utbildad personal/användare”) som återkommer senare i analysen (se kapitel 
5.1.2). 
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Kategorisering KFF 

Organisatorisk Hängivet stöd och engagemang samt 
sponsring från ledningen 

Organisatorisk Klar affärsvision och ett väletablerat 
affärsmål 

Organisatorisk Tillräckligt med resurser 

Processuell Affärsdriven iterativ utvecklingsansats 

Processuell Balanserad projektgrupp 

Teknisk  Pålitlig datakvalitet 
Tabell 10. KFF som legitimerats för ramverket 

5.3 Potentiella kritiska framgångsfaktorer 
Vid tematiseringen av intervjuerna identifierades två faktorer upp som delvis avvek från det 
utformade ramverket, “IT-kunnig personal” (NF2) och “Förmåga att ta in olika datakällor” 
(NF3). Utöver dessa två identifierades ytterligare en faktor av intresse för implementationer i 
små företag som inte hade någon motsvarighet i ramverket. Denna benämndes “Molnbaserade 
BI&A-lösningar” (NF1). Samtliga faktorer utreds i de följande avsnitt. 

5.3.1 Molnbaserad BI&A-lösningar 
Enligt respondenterna har BI&A dyra implementation och komplexitet historiskt sett avskräckt 
många mindre företag från att använda sig av BI&A. Därmed är fördelarna 
molnbaserade-tjänster erbjuder helt i linje med vad små företag eftersträvar. Intressant nog är 
detta även något som nämnts i Kfouri & Skyrius (2016) studie där molnbaserade lösningar ses 
som en framtida möjlighet för SMF att reducera kostnaden av implementationer. Däremot 
påpekade de att teknologin var relativt otestad 2016 och uppmanade att framtida forskning borde 
studera detta vidare. Trots att detta arbete inte ämnat att studera molnbaserade-tjänster som en 
KFF av det ursprungliga ramverket har resultatet från intervjuerna antytt att teknologin skulle 
eventuellt kunna ses som kritisk för små företag. Det är möjligt att utifrån R2 och R4 svar samt 
Kfouri & Skyrius (2016) arbete anta att molnbaserade tjänster i vissa fall till och med är den 
enda möjligheten för små företag att implementera BI&A. 
 
Med detta sagt går det att bygga lösningar utan molnbaserade tjänster i de fall där resurser finns. 
I och med att behovet skiljer sig mellan olika företag kan inte molnbaserade-lösningar 
generaliseras till att vara kritiskt för alla implementationer i små företag. Vidare kräver 
molnbaserade-tjänster vissa förutsättningar för att en implementation skall kunna bli till. Som 
nämnt av R4 behövs personal med tillräcklig kompetens för att implementera lösningen. Därmed 
görs tolkningen att kunskapen för att bygga molnbaserade-lösningar är minst lika kritisk ifall en 
sådan lösning eftersträvas för företaget. Denna kunskap kan utgöras av en IT-specialiserad 
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anställd som besitter den skicklighet som behövs för att sätta upp en molnbaserad lösning. 
Vidare då behovet för att implementera molnbaserade lösningar inte kan antas vara detsamma för 
alla små företag kan istället användandet av den mest lämpliga teknologin för det enskilda 
företaget ses som kritiskt. Ifall ett företags enda möjlighet att ha råd med en BI&A 
implementation är att använda sig av molnbaserade tjänster och samtidigt ha förutsättningarna 
för detta i form av kompetent personal har företaget gjort ett val av den lämpligaste teknologin 
för de själva. Både kunskapen att implementera molnbaserade-lösningar och användandet av den 
mest lämpliga teknologin tas vidare om hand i avsnitt 5.1.2 (“IT-kunnig personal”) och 5.1.3 
(“Förmåga att ta in olika datakällor”) nedan. 

5.3.2 IT-kunnig personal 
Då R4 inte explicit nämner IT-kunnig personal som kritisk och istället endast använder 
benämningen framgångsfaktor får svaret därmed tolkas utifrån dess kontext i intervjun. R4 
nämner att på att ett mindre företag blir implementationen av BI&A billigare ifall de har någon 
IT-kunnig personal på plats. Detta kan därmed argumenteras för att vara en KFF då som tidigare 
diskuterats är ekonomin en av de viktigaste faktorerna för att små företag skall kunna 
implementera BI&A. Utifrån respondenternas redogörelser kan även slutsatsen dras att ifall ett 
mindre företag redan besitter IT-kunnig personal inom organisationen finns det mindre eller 
inget behov av att då utbilda personal/användare. Att besitta IT-kunnig personal tycks vara av 
extra vikt för just små företag vilket också talar för dess inkluderande i ramverket. 
 
En invändning mot denna faktor är att anställandet av en person med kompetens inom just IT kan 
innebära en extra kostnad för företaget på kort sikt. Därmed är detta en avvägning som det 
specifika företaget måste göra baserad på deras situation. Ytterligare en anmärkning är att risken 
existerar att den IT-kunniga personalen i fråga slutar på företaget som belyses av R4 under 
intervjun. Däremot får det antas att risken är lika stor att en person som blivit utbildad på 
företaget ifråga även den slutar. Skillnaden däremot är att det troligtvis är svårare att ersätta en 
anställd om denne ensam är ansvarig för IT än det är att utbilda en ny person internt för en 
enskild BI&A-lösning. Med detta sagt kan inte slutsatsen dras att risken ett företag tar i 
anställandet av en IT-kunnig personal gör faktorn i sig till mindre kritisk. Detta då det inte 
behöver vara så att en riskfylld faktor inte kan vara kritisk.  
 
Bedömningen kan däremot göras att denna faktor överlappar med de KFF “Utbildad 
personal/användare” (F6) och “Tillräckligt med resurser” (F3) som redan inkluderats i 
ramverket. Däremot då “It-kunnig personal” inte syftar till utbildning för den specifika lösningen 
i fråga likt utbildad personal/användare gör kan denna faktor tolkas som en separat KFF för små 
företag.  Vidare anses faktorn “Tillräckligt med resurser” för generell i sin benämning för att det 
ska framgå att IT-kunnig personal är kritiskt för små företag. Därmed ses inkluderandet av 
IT-kunnig personal som en separat KFF i ramverket som legitimt. 
 
Vid inkluderandet av “IT-kunnig personal” som en KFF finner studien att F6 (“Utbildad 
personal/användare”) kan betraktas som överflödig. Detta då behovet av att utbilda personalen 
blir mycket mindre ifall det redan finns någon som besitter den nödvändiga kunskapen. Till följd 
av detta kan F6 inte längre kan betraktas som kritisk enligt definitionen “Det minsta antalet 
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beståndsdelar, som ifall de är tillfredsställda kommer säkerställa en lyckad implementation för 
företaget”. Med bakgrund till att ha IT-kunnig personal kan även bli ekonomisk fördelaktigt för 
företaget som nämnt av R4 och att utbildningsbehovet ofta är mycket mindre i små företag till 
följd av automatiserade lösningar (påpekat av R3 gällande F5) görs bedömningen att F6 
(“Utbildad personal/användare”) med fördel kan ersättas av “It-kunnig personal hos företaget” 
(NF2).  

5.3.3 Förmåga att ta in olika datakällor 
Då förmågan att ta in olika datakällor å ena sidan kan vara viktigt för små företag är det även just 
dessa som brukar använda sig av simplare och mer limiterade verktyg enligt respondenterna, 
något som kan anses vara kontraproduktivt. Förmågan att ta in olika datakällor nämns inte 
explicit som kritiskt av respondenterna och svaren får än en gång tolkas utifrån deras kontext. 
 
Med de resonemang som presenterats av respondenterna kan det mycket väl argumenteras för att 
förmågan att ta in olika datakällor är kritisk för en lyckad BI&A-implementering. Det kan 
däremot hävdas att trots att en stor majoritet av små företag har ett kritiskt behov av att ta in olika 
datakällor gäller det inte för alla företag då vissa kan ha all sin data samlad på en plats. 
Förmågan att ta in olika källor skulle därmed kunna ses som kritisk till följd av den säkerhet det 
bringar men samtidigt inte vara essentiell i de fall där små företag har klarat sig med simplare 
verktyg som Excel. 
 
Då en KFF syftar till att vara “det minsta antalet beståndsdelar” som kan säkerställa en lyckad 
implementering står det i konflikt med det eventuella kritiska behovet av förmågan att ta in olika 
datakällor. Förmågan att ta in olika datakällor är därmed i relation till vilken teknologi företaget 
är i behov av. Förmågan att ta in olika datakällor kan således ses som användandet av lämpliga 
teknologier och verktyg. Denna bredare benämning inbegriper både förmågan att ta in olika 
datakällor genom lämpliga verktyg där det behövs samtidigt som de ovanligare fall där det inte 
behövs så kan enklare verktyg användas som är tillräckliga för att uppfylla målet. Vidare skulle 
detta även täcka ett eventuellt användande av molnbaserade BI&A-lösningar (NF1) som tidigare 
klarlagts inte kan anses vara kritiskt i sig självt men vars implementering ändå kan vara till stor 
nytta för små företag. 

5.4 Potentiella icke-kritiska framgångsfaktorer 
De faktorer som inte ansågs vara kritiska av någon av de fyra respondenterna och därmed 
potentiellt sett inte hemmahörande i ramverket tolkas och analyseras i nedanstående kapitel. 

5.4.1 Inblandade slutanvändare 
Argumentation till varför faktorn inte skulle kunna ses som kritisk utgörs av R3s svar som 
menade på att det beror på vilken lösning man väljer. Däremot anses R3 svar varför inblandade 
slutanvändare eventuellt inte skulle kunna ses som kritiskt för små företag bedöms som mer i 
linje med F6 (Utbildad personal/användare). R4 å sin sida ansåg att denna faktor var viktig då 
inblandandet av slutanvändarna alltid behövdes göras men det var däremot inte kritiskt. 
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Då alla respondenter höll med om att slutanvändarna behövdes inkluderas i implementationen i 
någon form och R3s argumentation ansågs bättre passa in på F6 (Utbildad personal/användare) 
gjordes bedömningen att faktorn var kritisk och dess inkluderande som legitim. Detta då R3 
studien inte kan finna några vidare argument i respondenternas svar eller i den identifierade 
litteraturen till anledningar för att det inte skulle vara kritiskt för implementationen att 
slutanvändarna skall inkluderas i någon form. 

5.4.2 Affärsorienterad, motiverad, kompetent projektledning 
R2 och R3 påpekade båda två att faktorn “Affärsorienterad, motiverad, kompetent 
projektledning” var mer i enlighet med större företag men däremot kan det inte urskiljas någon 
vidare anledning än att större företag har komplexare beroende till att faktorn inte skulle kunna 
betraktas som kritisk. Detta argument anses vara legitimt för att avfärda att det är kritiskt för små 
företag att ha en affärsorienterad projektledning och inga vidare argument från övriga 
respondenter har identifierats som motsäger detta. Däremot är det det inte tillräckligt för att 
avfärda att det är kritiskt för ett företag att ha en kompetent projektledning eller att denna ska 
vara motiverad. Med bakgrund till ovanstående togs beslutet eliminera begreppet 
“affärsorienterad” från faktorn och endast definiera den som “Motiverad och kompetent 
projektledning”. 

5.4.3 Affärsdrivet/centrerat, skalbart och flexibelt tekniskt ramverk 
Denna faktor ansågs vara mer kritisk för stora företag då mer data skulle analyseras och därmed 
fanns det ett större större behov av att göra projektet skalbart. Det kan trots allt argumenteras för 
att små företag är i större behov av att ha faktorn i åtanke då små företag kunde ha ett mer 
svårigheter med att hämta ut data från olika håll. Utöver detta kan det vara så att små företag har 
mindre resurser att bygga om ett system som redan implementerats vilket kan betyda att systemet 
måste vara skalbart från början för att att inte riskera företagets långsiktiga plan. Det framgår 
däremot inte några argument från respondenterna där svaren menade på att faktorn inte var 
kritisk. Då både respondent 3 och 4 menade på att faktorn var kritisk och inga av de andra 
respondenternas svar var tillräckliga för att entydigt säga ifall faktorn var kritisk eller inte 
samtidigt som de ändå ansåg den vara viktig togs beslutet att behålla faktorn i ramverket. 

5.4.4 Etik, lagar och regler 
Hälften av respondenterna (R3 och R4) höll inte med om att faktorn var kritisk och en av 
respondenterna (R2) menade på att faktorns vikt var i anknytning till ifall företaget var 
börsnoterat eller inte. Därmed fanns det fog för att överväga faktorns inkludering i ramverket 
som felaktig. Vidare erbjöd ingen av respondenterna ett argument för att etik skulle ses som en 
kritisk framgångsfaktor för små företag. Utöver detta hade R3 med sin långa erfarenhet av BI&A 
hade aldrig hört någon kund nämna etik, lagar eller regler. Detta kan förklaras av att etik anses 
vara så pass självklart att det inte diskuteras i det vardagliga arbetet. Detta stämmer även väl 
överens med det R3 säger att etik är en förutsättning mer än en kritisk framgångsfaktor. Detta 
argument kan antas även gälla för lagar och regler då det är sådan självklarhet att det inte 
behöver nämnas. 
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Ifall lagar trotsas kan små företag ha en mindre buffert för att klara av eventuella böter vilket. I 
och med detta skulle implikationen av att inte följa lagar vara mer förödande för små företag än 
för stora. Däremot görs bedömningen att ifall ett företag oberoende av storlek bryter mot lagen 
vid utförandet av ett projekt måste projektet per automatik klassas som ett misslyckande. Därmed 
är faktorn mer i linje med en förutsättning för implementationen. 

5.4.5 Risk/krishantering 
Faktor 12 (Risk/krishantering) var den faktor som tillsammans med F11 (Etik, lagar och regler) 
hade minst stöd i respondenternas svar gällande KFF för små företag. Undantaget bland 
respondenternas svar var R1 som mycket riktigt ansåg att den var kritisk då risker och 
krishantering var något som företag måste antas klara av. Övriga respondenter höll inte med där 
R2 menade på att denna faktor var viktigare i större företag då små företag inte behövde ha 
riskhantering i lika stor skala. R3 hade sin erfarenhet aldrig haft en implementering med 
risk/krishantering. Detta kan däremot vara så att R3 helt enkelt haft tur och vid utfallet av att en 
kris händer kan projektet misslyckas. Då små företag oftast har mindre projekt kan däremot 
riskhanteringen utföras enklare och vid fallet av ett en kris uppstår är det ett mindre system som 
måste hanteras. Till följd av detta bedömdes inte heller F12 (Risk/krishantering) vara kritisk för 
BI&A-implementationer i små företag och togs därmed bort från ramverket. 
 

  

48 



6. Resultat 
Nedan presenteras resultatet som har utgått från underlaget för förändringar av ramverket som 
tolkats och analyserats i det föregående kapitlet. Studien verifierade i stora drag det teoretiska 
ramverket med undantag för sex förändring som redogörs i avsnitten nedan. Slutligen 
presenteras studiens reviderade ramverk för KFF i små företag. 

6.1 Ändringar i ramverket 
Studien resulterade i sex ändringar av det ursprungliga ramverket som togs fram i 
litteraturgenomgången. De tre faktorer som togs bort, de två som lades till och den som ändrades 
redogörs alla i avsnitten nedan. 

6.1.1  Legala faktorer 
Endast en av de fyra respondenterna ansåg att F11 (Etik, lagar och regler) och F12 
(Risk/krishantering) var kritiska framgångsfaktorer. Övriga respondenter menade på att 
faktorerna var verksamhetsberoende eller inte alls kritiska. Då det saknades stöd i argumenten 
för de båda faktorernas inkluderande i kategorin “Legal” togs dessa bort från ramverket. 

6.1.2 Affärsorienterad, motiverad, kompetent projektledning 
Faktorn benämning som “Affärsorienterad, motiverad, kompetent projektledning” reducerades 
till endast “Motiverad och kompetent projektledning” då det saknades belägg för att 
projektledningen behövde vara affärsorienterad i mindre företag. Vidare ansågs faktorns 
beskrivning fortfarande vara i enlighet med den nya benämningen och behöll därmed sin 
ursprungliga formulering. 
 

Processuell Motiverad och kompetent 
projektledning 

En eller flera anställda på företaget som är 
specialiserade inom IT och kan överse 
BI&A-implementationen ifråga. 

Tabell 11. Ändrad rubricering på KFF 7 för ramverket 

6.1.3 IT-kunnig personal - Utbildad personal/användare 
“Utbildad personal/användare” ansågs vara kritisk av alla tillfrågade respondenter men då den 
nya identifierade KFF “IT-kunnig personal” inkluderades i ramverket sågs “Utbildad 
personal/användare” som redundant. Därmed har NF2 (IT-kunnig personal) ersatt F6 (Utbildad 
personal/användare). Då “IT-kunnig personal” inte ses som hemmahörande i den processuella 
kategorin läggs faktorn istället till i den “Organisatoriska”-kategorin. 
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Organisatorisk IT-kunnig personal En eller flera anställda på företaget som är 
specialiserade inom IT och kan överse 
BI&A-implementationen ifråga. 

Tabell 12. Ändrad rubricering på KFF 6 för ramverket 

6.1.4 Lämpliga teknologier och verktyg 

Hälften av respondenterna ansåg att förmågan att ta in olika datakällor var en kritisk 
framgångsfaktor för BI&A-lösningar och av särskild betydelse för just små företag. Trots detta 
lyckades inte analysen fastställa denna faktor som kritisk utifrån definitionen som använts i 
studien. Istället skapades en ny KFF med benämningen “Lämpliga teknologier och verktyg” som 
hade en mer allomfattande definition där förmågan att ta in olika datakällor innefattas. 

Teknisk Lämpliga teknologier och 
verktyg 

Att de verktyg och teknologier som krävs 
för att uppnå målet med BI&A 
implementationen används. 

Tabell 13. Ny KFF som legitimerats för ramverket 

 

6.2 Resultat av ramverk med KFF för små företag 
Denna studie ämnade att besvara frågeställningen Vilka är de framgångsfaktorerna som i 
praktiken är kritiska för implementerandet av BI&A i små företag?  Som svar på frågeställningen 
presenteras det reviderade ramverket nedan.  

Kategorisering KFF Beskrivning 

Organisatorisk Hängivet stöd och engagemang samt 
sponsring från ledningen 

Att organisationen/avdelningen som 
implementerar bi-lösningen, och dess 
ledning är engagerade, stödjer och 
sponsrar BI-projektet från start till slut. 

Organisatorisk Klar affärsvision och ett väletablerat 
affärsmål 

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

Organisatorisk Tillräckligt med resurser Att det från projektet start till slut finns 
passande resurser tillgängliga för att 
uppnå målet. 

Organisatorisk IT-kunnig personal En eller flera anställda på företaget som är 
specialiserade inom it och kan överse 
BI&A-implementationen. I fallet av 
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implementerandet av en extern lösning 
agerar personalen som kopplingen mellan 
kunden och företaget. 

Processuell Affärsdriven iterativ utvecklingsansats Att projektomfattningen planeras efter 
affärsmålen enligt en agil ansats med 
kontinuerliga avstämningar, milstolpar 
och inkrementella leveranser för att dels 
försäkra att projektet är på rätt väg och når 
framgång och dels leverera BI-lösningen i 
omgångar för att det skall antas lättare. 

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

Processuell Motiverad och kompetent projektledning En projektledning/ledare som kan förutse 
organisationsmässiga utmaningar och 
ändra projektets kurs därefter. Och som 
har en stor förståelse för organisationen, 
teknologin och förmågan att översätta 
denna kunskap till krav. 

Processuell Balanserad projektgrupp Att projektgruppen representeras av 
individer med en varierande bakgrund 
som tillsammans bildar en grupp med en 
bred komposition av kunskaper. Från 
teknisk till affärsmässig expertis 

Teknisk 
 

Affärsdrivet/centrerat skalbart och 
flexibelt tekniskt ramverk 
 

Att BI:s tekniska ramverk är flexibelt och 
skalbart så att det lätt kan anpassas, 
utvecklas och därmed följa affärskraven 
när de förändras 

Teknisk  Pålitlig datakvalitet Att data är pålitlig och uppfyller kvalitets 
och integritetskraven i käll-systemen så 
att BI-systemet som sedan skall använda 
sig av dessa data förser beslutsfattare med 
information som är pålitlig 

Teknisk Lämpliga teknologier och verktyg Att rätt verktyg och teknologier som krävs 
för att uppnå målet med den specifika 
implementationen används. 

Tabell 14. Slutgiltiga ramverket av KFF för små företag  
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7. Slutsatser och diskussion 
Nedan i detta kapitel diskuteras arbetets slutser, reflektioner kring studien samt förslag på 
framtida forskning.  

7.1 Slutsatser 
Efter avslutat arbete kan slutsatsen dras att de KFF som identifierats för SMF och företag i 
allmänhet i stora drag även gäller för små företag. Däremot pekar studien på att det finns vissa 
skillnader när det gäller implementationer för små företag. De skillnader som studien har kommit 
fram till visar på att den lagliga aspekten av KFF är nödvändigtvis inte kritisk vid 
implementerandet av BI&A-lösningar i små företag. Vidare fann studien att ha en IT-kunnig 
anställd är av extra vikt för små företag då det underlättar implementationer samtidigt som det 
kan sänka kostnaderna som medföljer en BI&A-implementation. Den ekonomiska aspekten av 
BI&A är vidare något som studien funnit är av extra angelägenhet för små företag och kan 
reduceras ytterligare genom användandet av lämpliga BI&A-verktyg och teknologier såsom 
molnbaserade tjänster och verktyg som kan ta in olika datakällor. Vidare fann studien att det inte 
var kritiskt för små företag att ha en affärsorienterad projektledning då det saknades belägg för 
faktorn. 
 
En intressant reflektion för studien är att den kom fram till ett motsatt resultat än det Särelinds 
(2016) arbete gjorde. Särelinds studie baserades på liknande frågeställning fast med inriktning på 
små- och medelstora företag. Dennes arbete pekade på att “Lämpliga teknologier och verktyg” 
inte var kritiskt för SMF samt att de legala faktorer, som detta arbete avfärdade i sitt resultat, var 
kritiska. Det går att spekulera i varför dessa skillnader var så markanta och den mest logiska 
slutsatsen som kan dras utifrån denna studie är att de legala faktorerna inte är av lika stor vikt för 
små företag till följd av deras mindre omfattning och att misslyckandet i att följa dessa inte leder 
till lika stora konsekvenser som vid större företag. Däremot finner studien det svårare att göra 
antagandet att “Lämpliga teknologier och verktyg” skulle vara kritiska för små företag men inte 
för större. Delvis då referentgranskad litteratur gällande SMF (Hawking & Sellitto, 2010; Olszak 
& Ziemba, 2012) ser faktorn som kritisk. Slutsatsen kan därmed dras att skillnaden med största 
sannolikhet grundar sig i det olika urval av respondenter. 
 
Vidare är det intressant att diskutera det faktum att kategorin “legala faktorer” plockades bort 
helt från ramverket gällande små företag. Dels kan det bero på som tidigare nämnt, urvalet av 
respondenterna, men studien lägger mer vikt på att tro att det beror på att året 2016, då Särelind 
legitimerade kategorin “legala faktorer”, var det år då GDPR infördes. Anledningen till detta kan 
vara att Särelinds respondenter varit påverkade av den nya lagstiftningen och ansåg då kategorin 
“legal” som något ytterst kritisk i och med att BI&A-systemet hanterar känslig och personlig 
data. Vidare kan denna studies respondenter, tre år efter att GDRP införts, inte alls upplevt 
samma påtryck av lagen och anser kategorin “legal” inte är kritisk längre. Detta kan därmed vara 
anledning till att studiens resultat tog bort den legala aspekten från ramverket.  
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7.2 Reflektion kring respondenterna 
Något som reflekterats över är valet av respondenter och hur det påverkade undersökningen. 
Studien eftersträvade att intervjua respondenter med så mycket erfarenhet av BI&A som möjligt. 
Därmed föll det sig naturligt att vända sig till konsultbolag som arbetar med specialiserade 
BI-lösningar för olika typer av kunder istället för att intervjua små företag som själva har 
implementerat en lösning. Med tanke på det begränsade antalet respondenter och deras flertalet 
gånger vitt skilda svar som studien baserades på finns det en undran ifall resultatet kan anses 
vara representativt för konsulter inom BI&A. Trots att respondenterna allt som oftast hade 
snarlika svar fanns det ett antal frågor där svaren skiljde sig åt markant. Ett bra exempel på denna 
kontrast är hur respondenterna förhöll sig till de legala faktorerna.  
 
Vidare hade studien inledningsvis en femte respondent som besvarade de framtagna 
intervjufrågorna över mejl. På grund av tidsbrist hos respondenten besvarades endast en del av 
frågorna och då ibland med ofullständiga svar. Till följd av detta togs beslutet att exkludera 
denne från studiens empiri eftersom att de inte gick att göra en rättvis jämförelse med de 
resterande respondenternas intervjusvar. Den femte respondenten utelämnades därmed helt från 
undersökningen. 

7.3 Reflektion kring studien 
Ytterligare en sak som reflekterats över i efterhand är utformandet av de semistrukturerade 
intervjuerna. Vi fann det flertalet gånger svårt att få fram tydliga svar som kunde användas som 
underlag för vår frågeställning. Då arbetet syftade till att undersöka ifall respondenterna höll med 
om faktorerna som tagits fram i litteraturgenomgången var kritiska eller inte var det många 
gånger svårt att tolka respondenternas svar. Detta visade sig vara svårast då vi gick igenom de 
olika faktorerna med respondenterna och tillfrågade de ifall de var kritiska eller inte och fick 
något otydliga svar. Vidare hade respondenterna en tendens att undvika benämningen kritisk som 
just var central för arbetet. Istället användes ord som viktig eller framgångsfaktor med avsaknad 
av det tillhörande benämningen kritisk. Detta försvårade möjligheten att tolka svaren efter 
transkribering och en stor del av tiden i analysen ägnades därmed åt att fråga sig var gränsen gick 
mellan viktig och kritisk . I dessa fall fick en avvägning med hela intervjusvaret som grund 
göras. Detta underlättades något av de tydliga gränsdragningarna som gjordes vid färgkodningen 
men trots detta var det ett återkommande problem att tolka svar som låg på gränsen mellan olika 
färgkodningar. Eftersom att färgkodningen i sig inte låg till grund för analysen och endast 
användes som ett hjälpmedel för att guida läsaren kunde vi även finna att den ibland fick motsatt 
effekt i och med att det simplifierade komplexa svar allt för mycket. 
 
Den logiska förklaringen till ovanstående problem är utformningen av intervjun som 
semistrukturerad där respondenterna uppmanades att tala fritt. I efterhand anser vi som 
intervjuare att vi hade kunnat tryckt mer på ett ja eller nej svar för att få fram ifall faktorerna var 
kritiska eller inte. Detta hade hade underlättat arbetet när vi analyserade svar som lämnade ett 
stort utrymme för tolkning. Med detta sagt anser vi ändå att en kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer fortfarande var rätt angreppssätt för studiens mål och det 
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huvudsakliga problemet som identifierats i efterhand är att vi stundtals föll offer för en av de 
typiska fallgroparna gällande semistrukturerade intervjuer. 

7.4 Framtida forskning 
Denna studie begränsades till att endast behandla små företag till följd av den avsaknad av 
studier som fanns i ämnet. Med detta sagt finns det fortfarande mycket forskning kvar att utföra 
gällande KFF för små företag och ett kvantitativt angreppssätt kan med fördel användas för att 
komplettera denna kvalitativa studie. Förhoppningen är att detta arbete kan ligga till grund för 
framtida kvantitativ forskning som kan testa hypotesen som utgörs av det reviderade ramverk 
studien kommit fram till. 
 
Vidare finns det fortfarande en avsaknad av forskning gällande de olika storlekarna på företag i 
kategoriseringen SMF och framtida forskning uppmuntras att studera mikro och medelstora 
företag i isolation från varandra likt denna studie gjort med små företag. Detta för att motverka 
den diskuterade problematiken av för alldeles för generella resultat kring kategoriseringen SMF. 
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Bilagor 

Sökord 

Sökord Business 
Intelligence 
& Analytics 

Business 
Intelligence 

SME CSF Small 
enterprise 

Implemen
tation 

Micro 
enterpris

e 

Synonym/ 
förkortning 

BI&A BI SMF KFF Små 
företag 

Införa mikroför
etag 

Översatt 
till  

engelska 

 BI-system Small 
and 

medium 
Enter- 
prises 

Critical 
success 
factors 

 Implemen
tation 

 

  
... 

 ... Små och 
medelsto

ra 
företag 

Kritiska 
framgå

ngs- 
faktorer 

   

...  ... Organisa
tion 

...    

 
 
Google Scholar  

Sökord Antal träffar 

Business Intelligence 2,64 miljoner 

Business Intelligence + CSF 15 000 

Business Intelligence + CSF + SME 2130 

 
Semantic Scholar  

Sökord Antal träffar 

Business Intelligence 380 000 

Business Intelligence + CSF 4050 

Business Intelligence + CSF + SME 914 
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Intervjufrågor 

Etik som togs upp innan intervjufrågorna: 
- Informerade respondenten om: 

- Hen kommer att vara anonym (om inte respondenten vill annorlunda) 
- Hen kan avstå att besvara vilken fråga som helst utan vidare förklaring 
- Hen kan avbryta intervjun när som helst 
- Intervjun har två mål: 1. Lära sig mer om ett ämne vi nyligen satt oss in i samt 2. 

Utföra intervjun för att besvara vår frågeställning. 
- Att tala så fritt, då det är en semistrukturerad intervju 
- Återkommer med färdig uppsats för godkännande innan uppläggning i 

Diva-portalen 
- Frågade om godkännande för inspelning av samtalet för transkribering 

 

Ordning Fråga (+ eventuella följdfrågor) Syftet med frågan 

1 Vad är din yrkesroll i nuläget? Fastställa yrkesroll 

2 Vad är din erfarenhet av BI&A? 
 

- Mikro/Små och/eller stora 
implementationer? 

Klargöra respondentens 
erfarenhet av BI&A 

3 Vad är definitionen av BI&A enligt dig? 
 

- Vilka komponenter utgör en BI&A 
implementation? 
 

- Skiljer de sig på något sätt mellan 
mikro/små och större företag? 

Klargöra definition av BI&A 

4 Håller du med om våran definition av BI&A som 
är “En bred kategorisering av teknologin, 
applikationerna och processerna som används 
för att samla, lagra, komma åt, och analysera 
data med syftet att underlätta informerade 
beslutstaganden.”? 

Stämma av om respondenten 
delar vår definition av BI&A 
som vi använder oss av i 
arbetet 

5 Hur ser arbetsprocessen ut i kronologisk ordning 
från idé till implementerad lösning för BI&A? 
 

- Skiljer den sig från mikro/små till mellan 
och stora företag? Isf hur? 

Få en överblick över hur en 
BI&A ter sig i praktiken 
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6 Baserat på din erfarenhet: Vad ämnar mikro/små 
företag att uppnå med en BI&A-implementation?  
 

- Skiljer det sig från större företag? 

Få en en bild över 
arbetsprocessen med BI&A 
och identifiera skillnader i 
den mellan mikro/små och 
stora företag 

7 Baserat på din erfarenhet: Ser du ett 
användningsområde för BI&A i mikro/små 
företag? 
 

- Vilka användningsområden? 
 

- Något specifikt för just mikro/små 
företag? 

Klargöra om respondenten 
anser att BI&A har en legitim 
användning i mikro/små 
företag 

 Kritiska framgångsfaktorer  

8 Enligt din erfarenhet: Vad är det viktigaste att ha 
i beaktning vid implementerandet av BI&A i 
mikro/små företag? 

Få fram KFF genom öppen 
fråga utan att nämna KFF 

9 Enligt din erfarenhet: Har du upplevt några 
limitationer i implementerandet av BI&A i 
mikro/små företag? 
 

- Är dessa typiska för mikro/små företag? 
 

- Vilka potentiella fallgropar finns det i 
användandet av BI&A i små företag? 

Fastställa om mikro/små 
företag upplever större 
svårigheter i 
implementationen gentemot 
stora företag. 

10 Hur tolkar du begreppet “kritiska 
framgångsfaktorer”? 

Klargöra respondentens syn 
på begreppet KFF 

11 Håller du med om våran definition av KFF som 
är “Det minsta antalet beståndsdelar, som ifall de 
är tillfredsställda kommer säkerställa en lyckad 
implementation för företaget i fråga”? 

Stämma av att respondenten 
delar vår definition av KFF 

12 Med denna definition i åtanke: Vilka KFF ser du 
för en lyckad implementering av BI&A  i 
mikro/små företag? Kan du komma på en 
organisatorisk, processuell och teknisk samt 
legal? 

Undersöka respondentens 
tanke kring KFF i mikro/små 
företag utan att se listan 
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 Presentera lista av KFF och dess kategorier 
framtagna genom litteraturgenomgången 

 

13 Håller du med om den kategoriella indelningen i 
relation till BI&A för mikro/små företag? 
 

- Varför/Varför inte? 
 

- Eventuella förändringar? 

Revidera KFF-listans 
kategoriella indelning 

 Gå igenom listan av faktorer och diskutera om 
den passar in på implementationen av BI&A i 
mikro/små företag utifrån följande frågor: 

 

14 Är faktorn relaterbar för dina egna 
implementationer av BI&A i företag? 
 

- Små företag? 

Granska faktor 

15 Utifrån din egna erfarenhet: Anser du att denna 
faktor är kritisk för en lyckad implementering i 
ett företag? 
 

- Små företag? 

Granska om faktorn är kritisk 

16 Finns det någon KFF du skulle vilja tillägga eller 
ta bort? 

Revidera KFF-lista 

 Avslutning  

17 Har du några frågor eller funderingar kring 
intervjun eller arbetet i allmänhet? 

Stämma av med respondenten 
om hen har några funderingar 

18 Har du någon annan person som du skulle kunna 
tänka dig att rekommendera till en likadan 
intervju som denna? 

Snöbollsurval 
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