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Sammanfattning: 

I den ständigt föränderliga värld vi idag lever i blir vi snabbt tvungna att fatta beslut. Detta 

gäller inte minst för företag och organisationer som snabbt behöver ta beslut som i slutändan 

kan komma att påverka många människors liv. Ett hjälpmedel till att ta dessa beslut är 

Business Intelligence (BI) vilket, med hjälp av understödjande data och rapportframtagande 

processer, kan hjälpa att rättfärdiga dessa beslut. Det finns ett antal faktorer som avgör hur 

lyckad en implementering av ett Business intelligence-system (BIS) blir, dessa kallas kritiska 

framgångsfaktorer. Detta arbete ämnar hjälpa svenska företag som står inför en 

implementering av ett BIS genom att rangordna kritiska framgångsfaktorer vid 

implementering av dessa system. Genom litteraturstudier och intervjuer har ett antal 

framgångsfaktorer valts efter frekvens och relevans, dessa har sedan skickats ut i en enkät till 

konsulter inom BI för att avgöra hur viktiga dessa är. Resultatet från enkäten har sedan 

använts för att rangordna dessa kritiska framgångsfaktorer med hjälp av Analytic Hierarchy 

Process (AHP). Eftersom en BIS implementering är ett kostsamt åtagande är det därför 

intressant att veta vilka kritiska framgångsfaktorer som ska prioriteras. Detta arbete mynnar ut 

i en fingervisning om vart företagen som står inför en implementering av ett BIS bör lägga sitt 

fokus.   

 

Nyckelord:  
Business Intelligence, BI, Beslutsstöd, Kritiska framgångsfaktorer, Framgångsfaktorer, 

Analytic hierarchy process, AHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Abstract: 

In the changing world we live in, we need to make timely decisions. This is also true for 

companies and organizations that quickly need to make decisions that ultimately may affect 

people's lives. A mean to make these decisions is called Business Intelligence (BI) which, 

with the help of supportive data and reports, can help to justify these decisions. There are a 

number of factors that determine how successful an implementation of a Business Intelligence 

System (BIS) might be, these are called critical success factors. This paper intends to help 

Swedish companies facing a future implementation of a BIS by ranking the critical success 

linked to implementation. By studying relevant literature and conducting interviews, a number 

of success factors have been selected by how frequently they appear in literature and how 

relevant the interviewees deemed them. These critical success factors have then been sent out 

in a questionnaire to BI-consultants in order to determine how important they are. The results 

from the survey were then used to rank the critical success factors using Analytic Hierarchy 

Process (AHP). Since a BIS implementation is a costly undertaking, it might be interesting for 

companies to know which critical success factors that should be prioritized. This work 

culminates in an indication of where the companies should put their focus when undertaking a 

BI implementation. 
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Begreppslista 

 

AHP - Analytic Hierarchy Process 

En teknik för organisering och analys av komplexa beslut. Används inom arbetet för 

rangordning av kritiska framgångsfaktorer. 

 

CR - Consistency ratio 

Ett mått på hur konsekvent experter är i sitt bedömmande, används inom AHP. 

 

CSF - Critical Success Factors 

Engelska motsvarigheten till kritiska framgångsfaktorer. 

 

DW - Data warehouse 

Datalager som ofta används i Business Intelligence System. Sammaställer och modifierar data 

från flera källor för att göra den tillgänglig för andra delar inom BI. 

  

EIS - Executive information systems 

En form av system för beslutsstöd. 

 

ERP - Enterprise resource planning 

En typ av affärssystem som ofta innehåller flera integrerade delar. 

 

GCI – Geometric constistency index 

Mått på hur konsekvent bedömandet är inom AHP, liknande Consistency Ratio. 

 

Multidimensionell data   

Data som är grupperat i två eller fler kategorier. 

 

RGMM - Row geometric mean method 

Metod för att räkna ut prioriteringar i samband med AHP. 

 

SAP - System Applications Product  

Leverantör av affärssystem 

  

WGMM - weighted geometric mean method 

En metod för aggregering av parvisa jämförelser i samband med AHP. 

 

  



 

Innehåll 

1 Inledning…………………………………………………………………………………..1 

1.1 Problemformulering………………………………………………………………….2 

1.2 Syfte och frågeställning………………………………………………………………2 

1.3 Avgränsningar………………………………………………………………………..3 

1.4 Kunskapsintressenter…………………………………………………………………3 

1.5 Disposition……………………………………………………………………………3 

2 Bakgrund…………………………………………………………………………………..4 

2.1 Business Intelligence…………………………………………………………………4 

2.2 Kritiska framgångsfaktorer…………………………………………………………...5 

2.3 Analytic Hierarchy Process…………………………………………………………..6 

2.3.1 Parvisa jämförelser………………………………………………………………….6 

2.3.2 Prioritering………………………………………………………………………….6 

2.3.3 Validering…………………………………………………………………………..6 

2.3.4 Kort illustration av AHP; Köp en TV………………………………………………7 

3 Förstudie med litteraturgenomgång……………………………………………………….9 

3.1 A Framework for Understanding the Critical Success Factors of Enterprise Business 

Intelligence Implementation………………………………………………………………...9 

3.2 Business Intelligence (BI) Critical Success Factors…………………………………9 

3.3 Critical Success Factors for Business Intelligence Systems………………………..10 

3.4 Sammanställning av kritiska framgångsfaktorer……………………………………11 

4 Metod…………………………………………………………………………………….15 

4.1 Forskningsstrategi…………………………………………………………………..15 

4.2 Datainsamlingsmetoder……………………………………………………………..15 

4.2.1 Litteraturstudie…………………………………………………………………….15 

4.2.2 Intervjuer…………………………………………………………………………..15 

4.2.3 Urval intervjuer……………………………………………………………………16 

4.2.4 Enkäter…………………………………………………………………………….16 

4.2.5 Urval enkäter………………………………………………………………………16 

4.3 Identifiering av kritiska framgångsfaktorer…………………………………………16 

4.4 Metodik för dataanalys……………………………………………………………...17 

4.4.1 Analytic hierarchy process………………………………………………………...17 

Parvisa jämförelser……………………………………………………………………17 

Prioritering……………………………………………………………………………18 

Validering……………………………………………………………………………..18 

Begränsningar hos AHP………………………………………………………………19 

4.5 Validitet och reliabilitet……………………………………………………………..19 



 

5 Empiri……………………………………………………………………………………20 

5.1 Intervjuer……………………………………………………………………………20 

5.2 Sammanställning av intervjuer och litteraturstudier………………………………..21 

5.3 Enkäter………………………………………………………………………………23 

5.4 Analytic hierarchy process………………………………………………………….24 

5.4.1 Definiera kriterier och mål i en hierarkisk struktur………………………………..24 

5.4.2 Parvisa jämförelser………………………………………………………………...24 

5.4.3 Prioritering………………………………………………………………………...26 

5.4.4 Validering………………………………………………………………………….26 

6 Slutsats…………………………………………………………………………………...27 

6.1 Intervjuer och förstudie……………………………………………………………..27 

6.2 Slutsatser kring AHP resultatet……………………………………………………..27 

6.3 Arbetsprocessen……………………………………………………………………..30 

7 Diskussion………………………………………………………………………………..31 

7.1 Diskussion…………………………………………………………………………..31 

7.2 Reflektion…………………………………………………………………………...31 

    7.3      Framtida forskning………………………………………………………………….32 

Källor…………………………………………………………………………………………33 

Bilagor………………………………………………………………………………………..37

  
 

 



 

   

   

 

 

Figurer 

Fig 1. BI relation till andra system……………………………………………………………4 
Fig 2. Exempel hierarkisk struktur……………………………………………………………7 
Fig 3. Ramverk över kritiska framgångsfaktorer vid BI implementering…………………….10 
Fig 4. Rollfördelning enkätrespondenter……………………………………………………..23 

Fig 5. Hierarkisk struktur över kriterier………………………………………………………24 
Fig 6. Arbetsprocess…………………………………………………………………………..30 
 

Tabeller 

Tabell 1. Exempelmatris för parvisa jämförelser……………………………………………..7 
Tabell 2. Exempelprioritering………………………………………………………………...8 

Tabell 3. Kritiska framgångsfaktorer för BI / ERP…………………………………………...9 

Tabell 4. Sammanställning av kritiska framgångsfaktorer från litteratur…………………….11 
Tabell 5. Skala för parvisa jämförelser (Saaty 2008)…………………………………………18 
Tabell 6. Identifierade kritiska framgångsfaktorer från intervjuer……………………………21 
Tabell 7. Sammanställning av kritiska framgångsfaktorer från litteratur och intervjuer……..21 

Tabell 8. Valda kritiska framgångsfaktorer för BI……………………………………………22 
Tabell 9. Enkätrespondenter – roller och erfarenhet………………………………………….23 

Tabell 10. Parvisa jämförelser - Respondent 1 - Kriterier……………………………………23 
Tabell 11. Aggregerad matris – Kriterier……………………………………………………..24 
Tabell 12. Aggregerad matris – Underkriterier (Organisation) ……………………………...25 

Tabell 13. Aggregerad matris – Underkriterier (Process) ……………………………………25 
Tabell 14. Aggregerad matris – Underkriterier (Teknik) ……………………………………25 

Tabell 15. Sammanställd tabell över lokala och globala prioriteringar………………………26 

Tabell 16. Slutgiltig rangordning av kritiska framgångsfaktorer……………………………..26 

 

 

  



1 

 

1 Inledning 
 

Dagligen fattar vi beslut, stora som små. Vi tar dessa beslut med den information vi har 

tillgänglig och gör ofta listor med faktorer som är viktiga att tänka på vid de större besluten. 

Företag och organisationer ställs också inför dessa typer av beslut och när det kommer till de 

större besluten krävs stor eftertanke och rikligt med information för att kunna fatta ett 

välgrundat beslut. 

 

Ett hjälpmedel till dessa beslut är Business intelligence (BI). Termen Business intelligence 

introducerades av Hand Peter Luhn (1958) och han definierade det som följande: “....ability to 

apprehend the interrelationships of presented facts in such a way as to guide action towards a 

desired goal”. BI använder sig av så kallad operational data, det vill säga information om det 

egna företaget, konkurrenter och den övriga relaterade marknaden, för att sedan sammanställa 

denna information i rapporter som ska stödja framtida beslutsfattnings för företaget. (Nagesh  

2004)    

 

Enligt en undersökning gjord på 324 respondenter inom BI (BI Scorecard, 2009) är det endast 

21% som upplever att deras satsning inom BI kan definieras som verkligen lyckad. Trots att 

en så låg andel av alla satsningar lyckas är BI populärt och företagen fortsätter att spendera 

stora resurser på detta (Yeoh och Koronios 2010). Framgången av dessa BI-system (BIS) har 

länge diskuterats och det finns en hel del faktorer som avgör hur framgångsrika dessa 

beslutsstöd kommer att vara (Hawking och Sellitto 2010; Yeoh och Koronios 2010; Mungree, 

Morien och Rudra 2013).  

 

Kritiska framgångsfaktorer beskriver faktorer som är nödvändiga att fokusera på, och lyckas 

väl med för att få en lyckad implementering. Boynlon och Zmud (1984) definierar kritiska 

framgångsfaktorer på följande sätt:  

 
Critical success factors are those few things that must go well to ensure success for 

a manager or an organization, and, therefore, they represent those managerial or 

enterprise area, that must be given special and continual attention to bring about 

high performance. CSFs include issues vital to an organization's current operating 

activities and to its future success. (Boynlon och Zmud 1984, s. 1) 

 

Dessa faktorer kan till exempel vara att ha stöd från ledningen, eller att ha bra kvalitet på sin 

data. Faktorerna har visat sig ha en direkt korrelation till hur lyckad en implementering av ett 

BIS kommer att bli. Att veta vilka dessa faktorer är för just ens egen verksamhet, samt lägga 

fokus på dem är så klart något som är viktigt för att lyckas. (Umble, Haft och Umble 2003) 

 

Ett ytterligare sätt att ge värde till verksamheter är att på något sätt rangordna och validera 

dessa kritiska framgångsfaktorer. Detta arbete avser att med hjälp av Analytic Hierarchy 

Process (AHP) rangordna ett antal kritiska framgångsfaktorer för implementering BIS. AHP 

kan hantera såväl kvantitativa som kvalitativa kriterier, vilket i fallet med kritiska 

framgångsfaktorer är nödvändigt (Zahedi och Solomon 1986; Vargas 1990; Saaty 2008). AHP 

har dessutom använts tidigare inom informationssystem och det finns även tidigare forskning 

som applicerat metoden för att rangordna kritiska framgångsfaktorer inom olika områden 

(Jalaliyoon, Bakar och Taherdoost 2012; Vanany 2011; Riley och Latorre 2010; Salmeron och 

Herrero 2005).  
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1.1 Problemformulering 
 

Att identifiera kritiska framgångsfaktorer är inget nytt, det har funnits ända sedan Daniel 

(1961) diskuterade konceptet framgångsfaktorer. Även om en del studier kring kritiska 

framgångsfaktorer har hittats, så har fokus för dessa legat på framgångsfaktorer för t.ex. Data 

warehouses (DW) eller andra system för beslutsstöd som till exempel Execute Information 

Systems (Farley 1998; Sammon och Finnegan 2000; Little och Gibson 2003; Watson och 

Wixom 2007;Salmeron och Herrero 2005; Poon och Wagner 2001; Watson och Rainer 1995).  

 

DW är starkt relaterat till BI, då ett BIS oftast innehåller ett DW för att bland annat sköta 

lagring, transformering, organisering och integration av data för att sedan göra den tillgänglig 

för andra delar inom ett BIS, vilket gör att kritiska framgångsfaktorer knutna till DW kan 

ifrågasättas som representabla för BIS som helhet. 

 

Executive Information Systems (EIS) kan ses som ett system för beslutsstöd, mest riktad till 

högre nivåer i organisationer, som bland annat har stöd för kommunikation, planering, 

presentering av grafik med mera (Salmeron och Herrero 2005). Andra anser att EIS var, när 

de kom under 1980-talet, vad vi idag kallar dashboards1 (Few 2006).  Frolick och 

Ariyachandra 2006 anser att BI är en evolverad version av EIS och andra system för 

beslutsstöd, medan Negash (2004) anser att BI har “växt ifrån” andra tidigare system för 

beslutsstöd, och nu snarare använder dessa som en komponent (se figur 1). Vilket gör att vi 

anser att kritiska framgångsfaktorer knutna till EIS inte heller torde vara direkt representabla 

för BIS.  

 

Oavsett vilket av dessa perspektiv man väljer att ta, så anser vi att det finns skillnader mellan 

EIS, DW och BI stora nog för att det ska finnas anledning att undersöka kritiska 

framgångsfaktorer specifikt för BI.  

 

Då få studier med inriktning på att identifiera samt rangordna kritiska framgångsfaktorer 

specifikt för BI har hittats(Yeoh och Koronios 2010; Hawking och Sellitto 2010; Mungree, 

Morien och Rudra 2013), ser vi ett kunskapsgap som vi önskar fylla.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Med hjälp av litteraturstudier, intervjuer, enkätundersökning samt användning av AHP-

metoden avser denna uppsats ta fram, validera och rangordna de kritiska framgångsfaktorerna 

som är av störst vikt för en lyckad implementering av BI.      

 

Forskningsfrågan som arbetet ämnar besvara är följande: 

 Vilka framgångsfaktorer är av störst vikt vid en implementering av BI för svenska 

företag. 

  

                                                 
1 Ett sätt att grafiskt presentera data 
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1.3 Avgränsningar 
 

Arbetet ämnar inte att göra en djupdykning i ämnet BI utan kommer avgränsas gentemot 

kritiska framgångsfaktorer vid en implementering av BI. Företagens storlek kommer inte att 

tas i beaktande då det i förarbetet framkommit att ett företags storlek inte nämnvärt ändrar 

vilka framgångsfaktorer som är tillämpningsbara vid en implementering av ett BIS. Arbetet 

kommer inte heller att avgränsas gentemot specifika branscher. Endast företag som befinner 

sig i Sverige kommer att vara med under insamlingen av data från intervjuer och enkäter. 

Intervjuerna kommer att ske med konsulter inom BI. Den, enligt oss, viktigaste avgränsningen 

sker mot kritiska framgångsfaktorer för specifikt BI, kritiska framgångsfaktorer för andra 

genrer inom informationssystem tas inte i beaktning. Arbetet kommer använda sig av AHP-

metoden för att utföra rangordning av kritiska framgångsfaktorer och avgränsar sig alltså från 

andra metoder för beslutsfattande som PROMETHEE, Borda-Kendall, SAW, TOPSIS och 

DEA.   

 

 

1.4 Kunskapsintressenter 
 

Detta arbete kommer resultera i en ökad kunskap om vilka framgångsfaktorer som kan vara 

viktiga att inkludera vid en implementering av ett BIS i Sverige. Arbetet är intressant för 

företag som står inför en implementering av BI och kan även vara intressant för BI-konsulter 

som arbetar med implementering. Kunskapen som detta arbete bidrar med kan även ligga som 

grund för framtida forskning om kritiska framgångsfaktorer inom BI. 

 

 

1.5 Disposition 
 

Denna uppsats är uppdelad på sex kapitel: Inledning(1), Bakgrund(2), Förstudie med 

litteraturgenomgång(3), Metod(4), Empiri(5), Slutsats(6) och Diskussion (7). 

 

 Kapitel ett beskriver bakgrunden till arbetet, problemformulering, syfte, 

kunskapsintressenter samt vilka avgränsningar som gjorts.  

 

 Kapitel två presenterar Businss intelligence, kritiska framgångsfaktorer och ger en 

beskrivning av Analytic Hierarchy Process (AHP). 

 

 Kapitel tre lägger fram vilka kritiska framgångsfaktorer för implementering av 

Business Intelligence som urskiljts från litteratur, och en sammanställning av dessa.  

 

 Kapitel fyra behandlar val av forskningsstrategi, vilka datainsamlingsmetoder som 

använts för litteraturstudie samt varför och hur intervjuer och enkäter har gjorts.  

 

 Kapitel fem presenterar resultaten från arbetet, dvs resultat från intervjuer, enkäter och 

AHP.  

 

 Kapitel sex handlar om slutsatser dragna från resultaten i kapitel fem.   

 

 Kapitel sju innehåller diskussion kring arbetet och reflektion. 

 



4 

 

 

2 Bakgrund 
 

 

2.1 Business Intelligence 
 

Business Intelligence system kan ses som en samling processer, verktyg och tekniker som 

samlar in, integrerar och analyserar data. Dagens BIS kombinerar ett antal andra system så 

som DW, EIS, data mining och OLAP (se figur 1) som använder både strukturerad och 

ostrukturerad data som sammanställs i rapporter med syftet att bland annat kunna göra bättre 

beslut och minimera risker. (Negash 2004) Ostrukturerad data kan till exempel vara text, 

hemsidor, konversationer, filmer och bilder. Strukturerad data refererar till data som på något 

sätt har klassificerats för att kunna användas av digitala system (Baars och Kemper 2008).  

 

Datan hämtas och hanteras ofta av ett DW vilket rensar, integrerar, transformerar och 

strukturerar datan för senare användning av till exempel OLAP eller data mining (Dayal, 

Castellanos, Simitsis och Wilkinson 2009). Med hjälp av OLAP kan man till exempel på ett 

snabbt och effektivt sätt göra multidimensionella förfrågningar. Ett exempel på en 

multidimensionell förfrågning kan t.ex. vara att få ut information om en specifik kund, tid, 

plats och produkt. Denna informationen kan sedan användas av rapporteringsverktyg i form 

av dashboards eller andra sätt att visualisera data. (Baars och Kemper 2008) 

 

Förutom de tidigare nämnda fördelar kan ett BIS spara tid för användarna, förbättra processer 

samt kundrelationer, göra framtidsprognoser baserat på historisk data och därigenom hjälpa 

organisationer att nå sina mål (Watson och Wixom 2001; Nagesh 2004) 

 

 
       Fig 1. BI relation till andra system (Negash och Solomon 2004) 
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2.2 Kritiska framgångsfaktorer 
 

Kritiska framgångsfaktorer definieras av Rockart (1988) som ”De saker som måste göras för 

att ett företag ska vara framgångsrikt”. Under senare tid har dessa kritiska framgångsfaktorer 

fått större vikt och har utökats till att innehålla följande delar: 

 

 Kritiska framgångsfaktorer är viktiga för att kunna nå företagsmål.  

 

 De ska vara mätbara för organisation som det är applicerbara för. 

 

 Kritiska framgångsfaktorer bör inte vara får många (inte alla framgångsfaktorer kan 

benämnas som ”kritiska”).  

 

 Dessa måste definiera vad som måste göras, det vill säga inte beskriva processerna 

som leder till det som måste göras.  

 

 Faktorerna ska vara applicerbara på alla företag inom den definierade branschen (som 

besitter liknande mål och strategi).  

 

 Vara hierarkiska till sin natur, vissa kritiska framgångsfaktorer korrelerar till hela 

företaget, andra till processer inom företaget.  

 

(Freund 1988) 

 

Ett vanligt misstag är att man blandar ihop kritiska framgångsfaktorer med 

företagsprestationer. En ökning med 25% i t.ex. försäljning kan inte ses som en kritisk 

framgångsfaktor, utan en företagsprestation. En kritisk framgångsfaktor är ett sätt som resultat 

ska mätas i alltså inte själva resultatet. (Freund 1988)     

 

Ett exempel på en kritisk framgångsfaktor kan t.ex. vara att ha balanserade projektteam. 

Företag har ofta flera olika avdelningar som bedriver olika typer av verksamhet, företagen bör 

då definiera enskilda kritiska framgångsfaktorer för de olika verksamheter som bedrivs. 

(Freund 1988)     

 

Dessa kritiska framgångsfaktorer har visat sig ha en direkt korrelation till hur lyckad en 

implementering av ett BIS kommer att bli (Umble, Haft och Umble 2003). Några exempel på 

kritiska framgångsfaktorer är: att ha stöd och support från styrelsen, tydligt definierade mål, 

tillräckligt mycket kvalitativ data (Umble, Haft och Umble 2003).  
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2.3 Analytic Hierarchy Process 
 

Analytic hierarchy process är en metod som används för att hjälpa till i beslutsfattning genom 

att organisera, bryta ner och rangordna kriterier som alla på något sätt påverkar det mål man 

vill nå. Grundaren av metoden,  Thomas L. Saaty (2008) definierar AHP på följande sätt:  

 
The Analytic Hierarchy Process (AHP) is a theory of measurement through 

pairwise comparisons and relies on the judgements of experts to derive 

priority scales. (Saaty 2008, s. 1) 
 

Det beslut man ska ta kan till exempel vara vilken TV man vill köpa, vem ledningen vill 

anställa, eller som i detta fall; vilka är de viktigaste faktorerna för att lyckas med en 

implementering av ett BI-system. När man tar beslut baseras de ofta på ett antal olika 

kriterier. Med hjälp av experter med erfarenhet och kunskap i området som vill undersökas 

definierar man målet, de huvudsakliga kriterierna, som man sedan bryter ner i underkriterier, 

och strukturerar dem sedan i en hierarkisk struktur för att hantera komplexa beslut på ett 

tydligt sätt (Rahman, Kumar 2012; Vargas 1990).  

 

2.3.1 Parvisa jämförelser 

Med hjälp av experterna jämförs sedan huvudkriterierna parvist med hjälp av en 

värderingsskala. Även underkriterierna jämförs parvis, i relation till deras huvudkriterium. De 

parvisa jämförelserna sammanställs sedan i matriser. (Saaty 2008; Salmeron och Herrero 

2005) 

 

2.3.2 Prioritering 

Utifrån experternas jämförelser räknar man ut en vikt, även kallad lokal prioritet, för samtliga 

kriterier. Prioriteterna beskriver kort sagt hur viktigt något är i relation till ovanstående 

kriterium i hierarkin (om det finns någon). Dessa prioriteter kallas för lokala på grund av 

deras förhållande med sitt huvudkriterium. För att ställa upp globala prioriteter, vilka ej är 

“bundna” av högre nivåer av kriterier, multipliceras den lokala prioriteten med ovanstående 

kategoris prioritet. (Saaty 1987) 

 

 

2.3.3 Validering 

För att avgöra om experterna är konsekventa i sitt bedömmande använder Saaty (2008) ett 

mått kallat Consistency ratio (CR). Detta för att validera att de faktiskt bedömer på ett korrekt 

sätt.  
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2.3.4 Kort illustration av AHP; Köp en TV 

Vid ett köp av en TV kan köparen ta beslutet baserat på till exempel utseende, tekniska 

aspekter samt kostnad. Utseendemässiga kriterier kan sedan brytas ner till färg och storlek 

medans upplösning och funktioner kan ses som tekniska aspekter (se figur 2). 

 

 
Fig 2. Exempel hierarkisk struktur 

 

Parvisa jämförelser genomförs sedan vilket skulle kunna resultera i nedanstående matris: 

 

 Kostnad Tekniska aspekter Utseende 

Kostnad 1 2 3 

Tekniska aspekter 1/2 1 4 

Utseende 1/3 1/4 1 
                         Tabell 1. Exempelmatris för parvisa jämförelser  

 

 

Nästa steg i metoden är att utföra parvisa jämförelser mellan Upplösning och Funktioner, sett 

till hur viktiga de är inom kategorin Tekniska aspekter. Samma sak utförs för Färg och Storlek 

relaterat till Utseende. 

 

Lokala prioriteter räknas ut, med dessa kan man alltså säga hur viktigt Upplösning och 

Funktioner är i relation till Tekniska aspekter. För att sedan räkna ut de globala prioriteterna 

multiplicerar man alltså med ovanstående kriteriums prioritet. Låt oss anta att Upplösning har 

en lokal prioritet på 0.6 och Tekniska aspekter har en prioritet på 0.2, den globala vikten för 

Upplösning blir således 0.12. Samma sak görs för samtliga kriterier och därefter kan man 

jämföra de mot varandra och införa rangordningen. Resultatet av metoden är en lista där man 

på ett enkelt sätt kan se vilka aspekter man ska väga in mest i sitt beslut (se tabell 2) 
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 Prioritet Delkriterium Global prioritet 

Kostnad 52,8%  52,8% 

Tekniska aspekter 33,2% 
Upplösning 26,6% 

Funktioner 6,7% 

Utseende 14% 
Färg 1,7% 

Storlek 12,2% 

      Tabell 2. Exempelprioritering 
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3 Förstudie med litteraturgenomgång 
 

I nedanstående kapitel följer en kort sammanfattning av de tre artiklar som ingått i vår 

förstudie och legat som grund för vår litteraturgenomgång.  

 

 

3.1 A Framework for Understanding the Critical Success Factors of 

Enterprise Business Intelligence Implementation 
 

Mungree, Morien och Rudra (2013) har genomfört en studie som identifierar och validerar 

kritiska framgångsfaktorer genom att undersöka existerande litteratur kring ämnet för att 

sedan validera dessa genom att intervjua sexton BI-konsulter med omfattande kunskap inom 

området. Resultatet av denna studie resulterade i följande framgångsfaktorer: Stöd från 

ledningen, balanserade projektteam, tillräckliga resurser, teknisk ramverk, rikta BI 

implementering med företagets strategi, tydliga mål och väl definierade krav, 

användarcentrerad förändringsarbete, effektiv data management, scopestyrning. 

 

 

3.2 Business Intelligence (BI) Critical Success Factors 
 

En liknande studie genomfördes av Hawking och Sellitto (2010) där målet var att undersöka 

kritiska framgångsfaktorer för BI som en extension ett ERP system. Hawking och Sellitto 

analyserade innehållet från 9868 presentationer gjorda av SAP och underleverantörer till SAP 

i Australien, Europa och USA. Av dessa 9868 presentationer var 842 (8,5%) relaterade till BI. 

Utifrån detta urval analyserades sedan innehållet med fokus på att identifiera kritiska 

framgångsfaktorer vilket minskade urvalet till 142(1,4%). Resultatet sammanställdes sedan i 

en frekvenstabell (se tabell 3).  

 
            Tabell 3. Kritiska framgångsfaktorer för BI / ERP (Hawking och Sellitto 2010) 
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3.3 Critical Success Factors for Business Intelligence Systems 
 

Yeoh och Koronios publicerade (2010) en artikel med en delphi-studie som i slutändan ledde 

till ett nytt ramverk över kritiska framgångsfaktorer för implementering av BI. Denna modell 

var den mest citerade i relation till BIS under 2013 (Naef och Yoo, 2014). Modellen delar en 

hel del likheter med den, inom informationssystem, kända framgångsmodellen från Delone 

och Mclean (1992). Yeoh och Koronios (2010) menar dock att en BI implementering skiljer 

sig från konventionella informationssystem och ett annat ramverk krävs därför för att studera 

kritiska framgångsfaktorer för BI.  

 

Yeoh och Koronios (2010) ramverk har delat upp kritiska framgångsfaktorer i tre olika 

dimension som beskrivs nedan (se figur 3). 

 
Fig 3. Ramverk över kritiska framgångsfaktorer vid BI implementering (Yeoh och Koronios                       

2010) 
 

Organisation 

De kritiska framgångsfaktorer som hör till denna del av ramverket refererar till övergripande 

organisatoriska aspekter, så som att ha stöd från ledningen, vilket ses som en av de absolut 

viktigaste faktorerna vid implementering av BIS (Yeoh och Koronios 2010).  

 

Process  

Denna del av ramverket beskriver kritiska framgångsfaktorer som hör till processer, dvs att ha 

balanserade team, projektledare med rätt kompetens och att fokusera och prioritera rätt 

processer (Yeoh och Koronios 2010). 

 

Teknik 

I den tekniska dimensionen av Yeoh och Koronios ramverk ingår tekniska faktorer som ett 

BIS måste uppfylla för att få en lyckad implementering. I denna delen ingår bland annat 

faktorerna från Delone och Mcleans modell, system quality, information quality och system 
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use. Det handlar bland annat om att konstruera sina lösningar för flexibilitet och skalbarhet, i 

och med att BI system förändras mycket med tiden (Yeoh och Koronios, 2010). 

 

3.4 Sammanställning av kritiska framgångsfaktorer 
 

Genom litteraturstudien ovan (3.1-3.3) identifierades ett antal kritiska framgångsfaktorer för 

implementering av BIS. En sammanställning av dessa har gjorts i tabell 4. 

 

Kritiska framgångsfaktorer Författare 

Scopestyrning 
Mungree, Morien och Rudra (2013), Hawking 

och Sellitto (2010), Yeoh och Koronios (2010) 

Tillräckliga resurser 
Mungree, Morien och Rudra (2013), Hawking 

och Sellitto (2010), Yeoh och Koronios (2010) 

Stöd från ledningen 
Mungree, Morien och Rudra (2013), Hawking 

och Sellitto (2010), Yeoh och Koronios (2010) 

Användarcentrerat förändringsarbete 
Mungree, Morien och Rudra (2013), Hawking 

och Sellitto (2010), Yeoh och Koronios (2010) 

Balanserade projektteam 
Mungree, Morien och Rudra (2013), Hawking 

och Sellitto (2010), Yeoh och Koronios (2010) 

Champion 
Mungree, Morien och Rudra (2013), Hawking 

och Sellitto (2010), Yeoh och Koronios (2010) 

Tydligt definierade mål 
Mungree, Morien och Rudra (2013), Yeoh och 

Koronios (2010) 

Datakvalitet 
Mungree, Morien och Rudra (2013), Hawking 

och Sellitto (2010) 

Flexibelt tekniskt ramverk 
Mungree, Morien och Rudra (2013), Yeoh och 

Koronios (2010) 

Engagemang från användare Hawking och Sellitto (2010) 

Agilt arbetssätt Yeoh och Koronios (2010) 

Rikta BI implementering med företagets 

affärsstrategi 
Mungree, Morien och Rudra (2013) 

Data management Mungree, Morien och Rudra (2013) 

Implementeringsmetodik Hawking och Sellitto (2010) 

Business content Hawking och Sellitto (2010) 

Testning Hawking och Sellitto (2010) 

Utbildning Hawking och Sellitto (2010) 

Teknik Hawking och Sellitto (2010) 

 Tabell 4. Sammanställning av kritiska framgångsfaktorer från litteratur  
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Nedan följer en kort förklaring av de identifierade faktorerna. 

 

Scopestyrning 

Scopestyrning handlar om att definiera vad som ska göras i projektet och kontrollera att det 

(och inget annat) görs. Scoping möjliggör att projekt-teamet fokuserar på delmål och 

relevanta frågor vid implementering av BIS istället för att fastna i mindre relevanta delar av 

implementeringen. (Yeoh och Koronios 2010)   

 

Tillräckliga resurser 

Vid en implementation av ett BIS är det viktigt att man allokerar resurser. Det bör finnas 

tillräcklig finansiering av hårdvara, mjukvara och personal. (Mungree, Morien och Rudra 

2013)  

 

Stöd från ledning 

Att ha stöd från ledningen betyder att man med hjälp av att ledningen är engagerad i projektet 

möjliggör att få nog med resurser till projektet samt ser till att man får tillräcklig nivå på 

nödvändig kunskap. Vidare anser Watson, Annino och Wixom (2001) att stödet ska komma 

från den affärscentrerade delen av verksamheten snarare än IT-delen då den affärscentrerade 

delen har en större anledning till att få en lyckad implementering. Utöver detta hjälper stöd 

från ledningen till med att motivera de anställda att använda lösningen. (Yeoh och Koronios 

2010)   

 

Användarcentrerat förändringsarbete 

Att användarna involveras vid implementering av ett BIS leder till en bättre kommunikation 

om önskemål med den tänka implementeringen vilket leder till en större chans att användarna 

accepterar systemet och att implementeringen kan ses som lyckad. (Yeoh och Koronios 

2010)   

 

Balanserade projektteam 

Eftersom BI involverar stora mängder data behöver man med hjälp av teknik kunna 

strukturera, optimera och utföra sökningar på multidimensionell data (Chaudhuri, Dayal och 

Narasayya, 2011). Yeoh och Koronios (2010) anser därför att ha ett BI-team med blandade 

kunskaper är kritiskt. 

 

Champion 

Det är inom BI viktigt att inse att BI har en komplex karaktär och är mer än endast en teknisk 

lösning. BI är dynamiskt och utvecklas och förändras konstant, Yeoh och Koronios anser 

därför att det är viktigt att ha en medarbetare i projektteamet som har ett affärsmässigt synsätt 

som kan förutse organisatoriska hinder och hitta lösningar på dessa. Denna medarbetare, eller 

champion, ska förstå de tekniska aspekterna och kunna formulera kravspecifikationer, men 

ska se till att inte lägga allt för stor viktigt vid de tekniska aspekterna. (Yeoh och Koronios 

2010) 

 

 

Tydligt definierade mål 

Yeoh och Koronios (2010) menar att BI är en affärsmässig lösning, snarare än en teknisk 

sådan. Det betyder att för att ett BI projekt ska lyckas måste man innan ha en väldigt klar bild 

på vad målet med lösningen är; vilket problem är det vi vill lösa med hjälp av BI? Detta 
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understödjs av Mungree, Morien och Rudra (2013) som betonar vikten av att skapa en 

välgrundad definition av vad som krävs av BI. 

 

Datakvalitet 

Kvaliteten av data som systemet samlar in och skickar ut är särskilt viktig för att en 

implementering ska bli lyckad. Datakvaliteten kommer att påverka hur rapporterna som tas 

fram ser ut, och därigenom direkt påverka vilka beslut som kommer att tas med stöd av den 

insamlade datan. (Yeoh och Koronios 2010)    

 

Tekniskt ramverk  

Det är viktigt att det tekniska ramverket passar in i företagskulturen, dvs att den hårdvara och 

mjukvara som finns kan hantera implementeringen av ett BIS (Mungree, Morien och Rudra 

2013).    

 

Engagemang från användare  

Att de tänka användarna är med vid implementering hjälper att kontrollera användarnas 

förhoppningar på systemet och hur väl dessa accepterar systemet (Wixom & Watson 2001).  

 

Agilt arbetssätt 

Företag nuförtiden tenderar till att ändras snabbt och vill alltid hitta de omedelbara effekten av 

dessa ändringar. Därför anses agila arbetssätt vara av högst effektivitet, då dessa möjliggör 

små ständiga förändringar. (Yeoh och Koronios 2010)   

 

Flexibilitet 

En flexibel och skalbar infrastruktur möjliggör ett lättare sätt att expandera systemet så att det 

faller i riktlinje med dem utvecklande behoven som systemet kan tänkas få. Detta betyder att 

genom att bygga ett ramverk som är flexibelt och skalbart kunna införa förändringar i 

systemet som t.ex. fler datakällor och attribut. Detta betyder även att systemet kan 

tillgodoräkna extern data från leverantörer, återförsäljare och industriella benchmarks. Allt 

detta mynnar ner till sparad tid, genom att bygga ett ramverk som är flexibelt och skalbart kan 

man anpassa sig efter morgondagens behov. (Yeoh & Koronios 2010) 

 

 

Rikta BI Implementering med företagets affärsstrategi 

Den tänkta implementeringen med ett BI bör ha en relevant koppling till företagets 

affärsstrategi. Det bör även kunna motiveras ekonomiskt i relation till värdet som en 

implementering kan tänkas generera. (Mungree, Morien och Rudra 2013)   

 

Data management 

Den använda data modellen behöver vara flexibel och kunna expandera efter behov 

(Mungree, Morien och Rudra 2013).   

 

Implementeringsmetodik 

BI är som tidigare definierat ett strategiskt initiativ som organisationer och företag kan 

använda för att mäta sin konkurrenskraft. Det blir därför viktigt att en strukturerad och 

definierbar metodik för implementering. (Gangadharan och Swami 2004)  

 

Business content 

Business content beskriver en förkonfigurerad uppsättning av roll och uppgiftsfördelade 

informationsmodeller som baseras på konsekvent metadata (Uthaman och Srivastava 2011). 
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Testning 

Testning inom BI kan till exempel vara testning av integration, OLAP, data mining, rapporter 

och dashboards utifrån prestanda och diverse stresstester (Kamal och Nakul 2015). 

 

 

Utbildning 

Utbildning av personal. 

 

Technical  

Någon förklaring ges ej över vad Hawking och Sellitto (2010) har grupperat in i denna 

kritiska framgångsfaktor. Då det finns ett antal tekniska faktorer  
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4 Metod 
 

4.1 Forskningsstrategi 
 

Med utgång från Oates (2006) finns i grunden sex forskningsstrategier: granskning, design 

och skapande, experimentell, fallstudie, aktionsforskning och etnografi. Dessa strategier 

beskriver olika angreppssätt för att besvara den valda forskningsfrågan. (Oates 2006)  

Då forskningsfrågan för denna uppsats ser ut som följande: “ Vilka framgångsfaktorer är av 

störst vikt vid en implementering av BI för företag belägna i Sverige.” så har vi valt att utgå 

från en fallstudiestrategi.(Oates 2006)   

En fallstudie fokuserar på en instans av ett fenomen som ska undersökas. Denna instans 

studeras djupgående med en mängd av datainsamlingsmetoder t.ex. intervjuer, observationer, 

dokumentanalys och/eller enkäter (Oates 2006). I vårt fall används intervjuer och 

litteraturstudier för att utforma en enkät. Detta görs på en process utav en större del, vi tittar 

alltså enbart på kritiska framgångsfaktorer vid implementering av BI.  

 

Det finns belägg för tre typer av fallstudier: explorativ, deskriptiv och förklarande. (Oates 

2006). Med detta arbetets syfte; att rangordna kritiska framgångsfaktorer) faller detta arbete 

bäst in under en explorativ fallstudie då vi ämnar ge stöd åt företag som vill implementera BI 

och till fortsatt forskning inom området.  

 

En fallstudie är speciellt lämplig för att bedriva forskning inom utveckling, implementering, 

och pågående användning av informations system. Denna typ av forskningsstrategi används 

flitigt inom informationssystem. (Oates 2006) 

 

 

4.2 Datainsamlingsmetoder 
 

4.2.1 Litteraturstudie 

Vid sökning efter relevant litteratur användes flera välkända hemsidor för vetenskapliga 

artiklar. Utsökning gjordes utifrån nyckelord så som kritiska framgångsfaktorer, 

framgångsfaktorer, business intelligence, critical success factors, successfactors, key success 

factors samt dess förkortningar. Sökningar har gjorts på följande databaser: 

 

 Google Scholar 

 DiVA portal 

 Scopus 

 Uppsala universitetsbibliotek 

 

Resultatet av litteraturstudien sammanställdes sedan i tabell 4. 

 

 

4.2.2 Intervjuer 

 

Intervjuer genomfördes för att skapa en djupare förståelse av BI, validera samt identifiera 

eventuella framgångsfaktorer som ej uppkommit via litteraturstudien. För att identifiera 

kritiska framgångsfaktorer kan ett antal olika metoder användas. Enligt Gates (2010) kan man 

med hjälp av litteraturstudier samt intervjuer försöka identifiera vilka mål man vill uppnå, 

samt vilka hinder som existerar för att nå dessa mål, komma fram till framgångsfaktorer. 
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Under intervjuerna bad vi därför respondenterna, förutom att så klart belysa viktiga punkter 

att tänka på, förklara vad som brukar vara de största hindren för en lyckad implementering (se 

bilaga 3). 

Då den kunskap som önskades av intervjuerna kan ses som utforskande valdes en semi-

strukturerad intervjuteknik vilket lämpar sig bra för detta ändamål (Oates 2006). 

 

De från intervjuerna identifierade kritiska framgångsfaktorerna sammanställdes sedan i tabell 

6 i kapitel 5.1. 

 

 

4.2.3 Urval intervjuer 

 

Intervjurespondenterna arbetade på olika företag som bedriver konsultverksamhet inom BI. 

Respondenterna valdes utifrån expertis, roll och erfarenhet och kan därför ses som ett 

strategiskt urval (Dahmström, 2011). Intervjurespondenterna valdes utifrån Consulting 

leagues lista över BI-konsultföretag i Sverige (BI Rapporten 2013 - Sverige, maj-15). 

Samtliga respondenter hade över tio års erfarenhet inom området.  

 

 

4.2.4 Enkäter 

 

Efter litteraturstudien samt intervjuerna hade ett antal kritiska framgångsfaktorer identifierats 

(se tabell 8). För att få åsikter från ett större antal människor om dessa faktorer samt skapa 

underlag för AHP-metoden genomfördes en enkätundersökning (Oates, 2006, s. 220). I 

enkäten bads respondenten bland annat göra parvisa jämförelser av de olika faktorerna för att 

sedan kunna rangordna dessa. Enkäten skickades ut till 24 konsultföretag inom BI, varav sju 

stycken svarade på enkäten. 

 

 

4.2.5 Urval enkäter 

 

Enkäterna skickades ut till konsulter i Sverige med hjälp av Consulting leagues 

sammanställda lista (BI Rapporten 2013 - Sverige, maj-15) över konsultföretag inom BI. Som 

en variant av snowball sampling identifierades nyckelpersoner inom respektive företag som 

sedan bads att skicka vidare enkäten till andra inom företaget som arbetade med 

implementering av BI (Oates 2006).    

 

 

4.3 Identifiering av kritiska framgångsfaktorer 
 

De i litteraturstudiens identifierade kritiska framgångsfaktorer (se tabell 4) samt de kritiska 

framgångsfaktorerna som identifierats genom intervjuer (se tabell 6) sammanställdes i tabell 

7. Freund (1988) menar att relativt få kritiska framgångsfaktorer bör användas, max fem till 

tio stycken. De tio faktorerna med högst sammanlagd frekvens valdes därför att ingå i 

enkätundersökningen (se tabell 8). De valda kritiska framgångsfaktorerna har delats in i Yeoh 

och Koronios (2010) dimensioner, det vill säga: Organisation, Process och Teknik då Freund 

(1988) anser att kritiska framgångsfaktorer ska utgå från en hierarkisk struktur. 
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4.4 Metodik för dataanalys 
 

Arbetets kvalitativa data samlades in med hjälp utav intervjuer och litteraturstudier. Kvalitativ 

data inkluderar all data som är icke-numerisk dvs ord, bilder, ljud osv. Men det går att 

använda kvantitativ (numerisk) analys av kvalitativa data genom t.ex. räkna antalet gånger ett 

ord förekommer i en text, en intervju osv. Detta har vi gjort genom att räkna antalet gånger 

som någon av de framtagna kritiska framgångsfaktorer framkommit under intervjuerna.  

 

Den kvalitativa datan delades i enlighet med Oates (2006) upp i tre olika segment; Segment 

som inte har någon relation till forskningen, segment som tillhandahåller övergripande 

beskrivande information (t.ex. arbetsroll, antal års erfarenhet) samt segment som kommer 

vara relevant för forskningsfrågan. 

 

 

3.4.1 Analytic hierarchy process 

 

Som metod för analys och prioritering(rangordning) av kritiska framgångsfaktorer valdes 

Analytic Hierarchy Process. AHP kan hantera såväl kvantitativa som kvalitativa kriterier, 

vilket i fallet med kritiska framgångsfaktorer är nödvändigt (Zahedi och Solomon 1986; 

Vargas 1990; Saaty 2008). Då AHP dessutom har använts tidigare inom informationssystem 

och det finns även finns tidigare forskning som applicerat metoden för att rangordna kritiska 

framgångsfaktorer inom olika områden (Jalaliyoon, Bakar och Taherdoost 2012; Vanany 

2011; Riley och Latorre 2010; Salmeron och Herrero 2005). Freund (1988) anser att kritiska 

framgångsfaktorer ska vara hierarkiska, vilket passar bra med AHP då denna metod baseras 

på hierarkiska strukturer. 

 

Med hjälp av experter med erfarenhet och kunskap i området som vill undersökas definierar 

man målet, de huvudsakliga kriterierna, som man sedan bryter ner i underkriterier, och 

strukturerar dem sedan i en hierarkisk struktur för att hantera komplexa beslut på ett tydligt 

sätt (Rahman, Kumar 2012; Vargas 1990).  

 

Parvisa jämförelser 

Med hjälp av experter jämförs sedan huvudkriterierna parvist med hjälp av en 

värderingsskala. En skala från 1-9 användes (se tabell 5) för att beskriva vilket kriterium som 

är viktigast i relation till målet. Denna skala är allmänt erkänd som användbar i detta syfte och 

är även den skala Saaty (2008) rekommenderar.  
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Intensity of importance 

on an absolute scale 
Definition Explanation 

1 Equal importance Two activities contribute 

equally to the objective 

3 Moderate importance of one 

over another 

Experience and judgement 

slightly favor one activity 

over another 

5 Essential or strong  

importance 

Experience and judgement 

strongly favor one activity 

over another 

7 Very strong importance An activity is strongly 

favored and its dominance 

demonstrated in practice 

9 Extreme importance The evidence favoring one 

activity over another is of 

the highest possible order of 

affirmation 

2, 4, 6, 8 Intermediate values between 

the two adjacent judgement 

When compromise is needed 

Tabell 5. Skala för parvisa jämförelser (Saaty 2008) 

 

Även underkriterierna jämförs parvis, i relation till deras huvudkriterium. För att få ner antalet 

jämförelser används inversen av föregående jämförelse för att få den omvända jämförelsen, 

dvs. om respondenten anger att kriterium A är viktigare än kriterium B med en intensitet på 4, 

så får B över A ett förhållande på ¼. Detta gör att antalet jämförelser minskas drastiskt, ner 

till n(n-1)/2 stycken, där n är antalet kriterier. De parvisa jämförelserna sammanställs sedan i 

matriser. (Saaty 2008; Salmeron och Herrero 2005)  

 

För att samla de olika experternas åsikter och jämförelser kan man antingen ha en 

gruppsession där experterna måste komma överens om jämförelserna, eller så kan man ta 

medelvärdet av jämförelserna och skapa en aggregerad matris. Det senare valdes och 

genomfördes med hjälp av en metod vid namn weighted geometric mean method (WGMM). 

 

Prioritering 

Efter jämförelserna räknar man ut en vikt, även kallad prioritet, för samtliga kriterier. 

Uträkning av prioriteter kan göras på ett antal sätt. Vilken metod som är mest lämplig för att 

räkna ut prioriteter i kombination med AHP och de olika sätten att aggregera diskuteras men 

inget självklart alternativ har identifierats även om ett flertal metoder anses som acceptabla 

(Saardchom 2012; Aguarón och Moreno-Jiménez 2003). Row geometric mean method 

(RGMM) valdes då användningen av denna metod har ökat kraftigt (Saardchom 2012; 

Aguarón och Moreno-Jiménez 2003). 

 

Validering 

Saaty (2008) använder ett mått kallat Consistency ratio (CR) för att mäta hur konsekvent 

användarna är i sina bedömningar. Detta för att validera att de faktiskt bedömer på ett korrekt 

och konsekvent sätt. CR används normalt när prioriteringarna räknas ut med hjälp av 

egenvektorer. Vid användandet av RGMM föreslår Crawford och Williams (1985) att 

Geometric Consistency Index (GCI) kan användas för att mäta hur konsekvent experter är i 

sitt bedömmande, vilket kan ses som ett motsvarande mått till CR (Aguarón och Moreno-

Jiménez 2003). Saaty (1980) rekommenderar en consistency ratio på under 0.1. Aguarón och 
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Moreno-Jiménez (2003) visar med sin artikel att motsvarande värde i GCI är 0,31 för n = 

3;  0,35 för n = 4 och 0,37 för n > 4, där n är antalet kriterier, vilket används som gräns i 

denna undersökning.  

 

Begränsningar hos AHP 

AHP kan vara en tidskrävande process om man har många kriterier att jämföra, som tidigare 

nämnts är antalet jämförelser n(n-1)/2. För tio kritiska framgångsfaktorer är dock detta inget 

problem.  

 

Ett annat problem med AHP kan vara förlorad information i och med att experternas 

jämförelser aggregeras. Det vill säga om en expert anser att något är väldigt viktigt, medan en 

annan anser det motsatta, förlorar man två starka åsikter. Å andra sidan skapas kompromisser 

om experterna ska komma överens över en gemensam bedömning av jämförelserna. 

 

En annan nackdel är så kallad rank reversal vilket kort förklarat betyder att om man lägger till 

ett nytt alternativ som ska rangordnas så kan den tidigare rangordningen ändras (Li 2008; 

Belton och Gear 1983). Wang och Luo (2009) visar dock att detta fenomen uppkommer även 

i andra metoder för beslutsfattande som PROMETHEE, Borda-Kendall, SAW, TOPSIS och 

DEA.  

 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 
 

De tre intervjurespondenterna valdes med hjälp av snowball sampling. På grund av det 

begränsade urvalet, samt att ett icke-sannolikhetsurval användes, kan det vara svårt att 

generalisera våra resultat. Samtliga respondenter var dessutom BI-konsulter i Sverige och det 

kan vara icke-representabelt för en större population av användare. Ett större urval med en 

bredare representation, till exempel med användare, beställare eller andra som på något sätt är 

involverade i implementering av BIS skulle kunna ha gjort vårt arbete mer generaliserbart.  

 

När det gäller enkäten var respondenternas svar begränsade, då de inte hade någon möjlighet 

att lägga till andra faktorer som de kanske ansåg vara viktigare än de vi hade valt. Vi kan 

därför ha förbisett viktig information och åsikter hos de deltagande. Ett alternativ hade varit 

att i enkäten ha en öppen fråga där respondenterna kunde ange en egen kritisk 

framgångsfaktor men då detta hade kunna resulterat i rank reversal valdes detta bort. 

  

Då vi med hjälp av enkäten ville applicera resultatet med AHP, var frågorna av upprepande 

karaktär, vilket kan leda till att respondenterna tappar intresse. Jämförelserna skulle kunna 

göras med hjälp av intervjuer för att bibehålla intresse och se till att jämförelserna gjordes 

med hög eftertanke, men på grund av tidsbegränsningar var detta inte ett alternativ i detta 

arbete. 
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5 Empiri 
 

 

5.1 Intervjuer 
 

Tre intervjuer med konsulter inom BI genomfördes för att identifiera viktiga 

framgångsfaktorer. Alla tre intervjuobjekt hade över tio års erfarenhet inom BI och arbetade 

alla dagligen med BI.  

 

Intervju 1 genomfördes med X som bland annat har arbetat som projektledare, arbetsledare 

och förvaltningsansvarig på ett konsultföretag inom BI. Intervjun genomfördes över telefon 

den 22a April 2015 och tog cirka 30 minuter. 

 

 X betonade vikten med att kunderna själva är involverade vid implementeringen. Han ansåg 

även att det är viktigt att allokera de resurser man har till förfogande på ett korrekt sätt. Han 

menar även att det är viktigt att man jobbar ut en tydlig specifikation med kunden om vilka 

mål man vill uppnå. X ansåg inte att branschen som verksamheten jobbar i spelar roll för vilka 

faktorer det är viktigt att fokusera på. De utmaningar X såg var bland annat att de anställda 

hos kunderna kommer och går. Vidare menar X att kunderna ibland får prioritera om och inte 

har den tid som krävs vilket kan resultera i långa projekt. 

 

Intervju 2 genomfördes med Y som har 15 års erfarenhet inom BI. Intervjun genomfördes 

över telefon den 24e April 2015 och tog cirka 30 minuter.  

 

Y jobbar med metadata2 till rapporter och dashboards och hade just avslutat ett 3 år långt 

projekt hos en av Sveriges största matvaruaffärer. Y anser att ett primärt problem är att 

kunderna oftast har svårt att se långsiktigt på lösningarna och betonar därför vikten att försöka 

involvera dem samt se till att intressenter med “tillräcklig höjd”  ingår i projektet. För att det 

ska ge uppmärksamhet i organisation är det viktigt att det är förankrat i högre ort. Y anser att 

det är viktigt att designa för flexibilitet samt värdera och prioritera: “Man kan inte få ut allt”. 

Y menar att vattenfallsmetodiken inte fungerar bra på ett BI-projekt utan föreslår istället att 

jobba med prototyper och agila metoder. Tydliga krav, engagemang samt att sätta 

förväntningarna rätt anser även Y som viktiga faktorer. 

 

Intervju 3 genomfördes med Z bland annat varit ägare, vd och jobbat med projektledning i 14 

år. Intervjun genomfördes över telefon den 28e April 2015 och tog cirka 30minuter.  

 

Det vanligaste problemet Z ser är att man ofta har för stora projekt, många intressegrupper 

och har svårt att avgränsa sig. Z förespråkar agila processer samt att hålla projekten korta och 

ta en process i taget. Z anser att man ska börja med en övergripande informationsmodell och 

se till att kunderna vet vad de ska använda lösningen till. Vid implementering anser han även 

att det är viktigt att få feedback från kunderna. Någon skillnad i vad som är viktigt vid olika 

storlekar på företag ser Z inte. 

 

 

 

 

                                                 
2  Information om data (Strukturen av data) 
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För att åskådliggöra de identifierade framgångsfaktorerna har dessa sammanställts i tabell 6. 

 

Kritisk framgångsfaktor Frekvens 

Engagemang från användare 3 

Tydligt definierade mål 3 

Korta leveranscyklar 2 

Agilt arbetssätt 2 

Datakvalitet 1 

Scopestyrning 2 

Stöd från ledningen 1 

Balanserade projektteam 1 

Flexibelt tekniskt ramverk 1 

Användarcentrererat förändringsarbete 1 

Tillräckliga resurser 1 

                                    Tabell 6. Identifierade kritiska framgångsfaktorer från intervjuer 

 

 

5.2 Sammanställning av intervjuer och litteraturstudier 
 

Data insamlat från intervjuer (se tabell 6) kombinerades med de identifierade kritiska 

framgångsfaktorerna i litteraturstudien (se tabell 4) och sammanställdes i tabell 7 nedan.  

 

Kritiskt framgångsfaktor Intervju Litteratur Totalt 

Scopestyrning 2 3 5 

Tydligt definierade mål 3 2 5 

Tillräckliga resurser 1 3 4 

Stöd från ledningen 1 3 4 

Användarcentrerat förändringsarbete 1 3 4 

Engagemang från användare 3 1 4 

Balanserade projektteam 1 3 4 

Datakvalitet 1 2 3 

Agilt arbetssätt 2 1 3 

Flexibelt tekniskt ramverk 1 2 3 

Champion 0 3 3 

Korta leveranscyklar 2 0 2 

Rikta BI implementering med företagets affärsstrategi 0 1 1 

Data management 0 1 1 

Implementeringsmetodik 0 1 1 

Business content 0 1 1 

Testning 0 1 1 

Utbildning 0 1 1 

Teknik 0 1 1 

Tabell 7. Sammanställning av kritiska framgångsfaktorer från litteratur och intervjuer 
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De tio faktorer som visade sig ha högst sammanlagd frekvens (se tabell 7) valdes att ingå i vår 

enkät (se tabell 8). Champion och Flexibelt tekniskt ramverk erhöll samma totala poäng. Då 

det i ett Balanserat projektteam finns behov för en så kallad Champion samt nödvändigheten 

(på grund av hierarkin i AHP) att ha åtminstone två tekniska framgångsfaktorer i vår analys, 

samt att ingen av våra intervjurespondenter nämnde Champion (eller likvärdigt) valdes ett 

flexibelt tekniskt ramverk att ingå i enkäten (Mungree, Morien och Rudra 2013). De kritiska 

framgångsfaktorerna som ingick i vår enkätundersökning och senare analyserades med hjälp 

av AHP-metoden har sammanställts i tabell 8. 

 

 

Valda kritiska framgångsfaktorer 

Scopestyrning 

Tydligt definierade mål 

Tillräckliga resurser 

Stöd från ledningen 

Användarcentrerat förändringsarbete 

Engagemang från användare 

Balanserade projektteam 

Datakvalitet 

Agilt arbetssätt 

Flexibelt tekniskt ramverk 

                                                   Tabell 8. Valda kritiska framgångsfaktorer för BI 
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5.3 Enkäter 
 

De sju enkätrespondenterna arbetade samtliga på konsultföretag inom BI. Respondenterna 

hade en genomsnittlig erfarenhet på cirka 15 år. En kort beskrivning av respondenternas roller 

och erfarenhet syns i figur 4 och tabell  9. 

 

 
        Fig 4. Rollfördelning enkätrespondenter 

 

Respondent Roll Antal års erfarenhet 

1 Implementatör, Utvecklare, Projektledare 15 

2 Konsult inom projekt – och förvaltningsledning 20 

3 Konsult 20 

4 VD 15 

5 Konsult, Projektledare 5 

6 Back-end utvecklare 12 

7 Rådgivare 21 
Tabell 9. Enkätrespondenter – roller och erfarenhet 

 

Enkäterna gjordes med det primära syftet att rangordna de identifierade framgångsfaktorerna 

med hjälp av AHP. Resultaten har sammanställts i matriser där de parvisa jämförelserna finns 

representerade. I tabell 10 följer ett exempel på en sådan matris, resterande matriser återfinns i 

bilaga 2. 

 

Respondent 1    

 Organisation Process Teknik 
Organisation 1      1/5  1/2 
Process 5     1     5     
Teknik 2      1/5 1     

                            Tabell 10. Parvisa jämförelser - Respondent 1 - Kriterier 

 

10%

20%

20%

30%

10%

10%

Rollfördelning enkätrespondenter

Implementatör

Utvecklare

Projektledare

Konsult

VD

Rådgivare



24 

 

  

 

5.4 Analytic hierarchy process 
 

5.4.1 Definiera kriterier och mål i en hierarkisk struktur 

 

Första steget i AHP är att skapa en hierarki med mål och kriterier. Målet var i detta fall klart; 

att identifiera och rangordna kritiska framgångsfaktorer för BIS. Huvudkriterierna valdes 

utifrån Yeoh och Koronios (2010) dimensioner, det vill säga, Organisation, Process och 

Teknik. Under dessa lades de kritiska framgångsfaktorerna som underkriterier vilka 

identifierades utifrån litteraturstudier samt intervjuer (se tabell 8). Den färdiga hierarkin syns i 

figur 4. 

 
Fig 5. Hierarkisk struktur över kriterier 

 

5.4.2 Parvisa jämförelser 

 

Parvisa jämförelser av de valda kriterierna utfördes av de sju enkätrespondenternas. De 

parvisa jämförelserna sammanställdes i matriser. För varje respondent och jämförelse ställdes 

en matris upp. För uträkningar användes en AHP-mall i Excel (Goepel, maj-2015). Matriser 

aggregerades med hjälp av WGMM och syns i figuren nedan. Samtliga matriser återfinns i 

bilaga 2. 

 

Respondenterna ombads i enkätundersökningen bedöma de tre huvudkriterierna i relation till 

hur viktiga de är för en lyckad implementering av ett BIS (se tabell 11). Utifrån matrisen går 

att utläsa att respondenter till exempel i snitt bedömt att Organisation är måttligt mycket 

viktigare än Teknik. Från denna matris går det dock inte utläsa så mycket mer vilket är 

anledning till att prioriteringar är nödvändiga (se tabell 15). Saatys (2008) skala över parvisa 

jämförelser användes (se tabell 5). GCI värdet på 0,04 tyder på att respondenterna varit 

konsekventa i sitt bedömande.  

 

Kriterier 

 Organisation Process Teknik 

Organisation 1 1  3/61 2 40/63 

Process 61/64 1 1 31/39 

Teknik 11/29 39/70 1 

GCI: 0,04    
                                Tabell 11. Aggregerad matris – Kriterier 
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Respondenterna ombads sedan bedöma hur viktiga nedanstående kritiska framgångsfaktorer 

var i relation till varandra och huvudkriteriet Organisation (se tabell 12). Redan här ser man 

att Stöd från ledningen bedöms att vara viktigare än både Tydligt definierade mål och 

Tillräckliga resurser i relation till Organisation. Ett GCI värde på 0,11 är under den uppsatta 

gränsen på 0,31 och kan därför ses som konsekvent bedömande. 
 

 

Organisation    

 Stöd från ledningen Tydligt definierade mål Tillräckliga resurser 

Stöd från ledningen 1 2  9/40 2 52/73 

Tydligt definierade mål 40/89 1 9/13 

Tillräckliga resurser 7/19 1  4/9 1 
GCI: 0,11    
Tabell 12. Aggregerad matris – Underkriterier (Organisation) 

 

De mest omfattande jämförelserna gjordes mellan de fem olika kritiska framgångsfaktorerna i 

relation till Process. Från matrisen kan man utläsa att ett godkänt värde på GCI även här 

uppnåddes.  
 

Process      

 Användarcentrerat 

förändringsarbete 

Agilt arbetssätt Scopestyrning Engagemang 

från användare 

Balanserade 

projektteam 

Användarcentrerat förändringsarbete 1 1 16/99 1  1/89 55/79 17/22 

Agilt arbetssätt 31/36 1 49/50 16/25 6/7 

Scopestyrning 89/90 1  1/49 1 56/79 8/9 

Engagemang från användare 1 24/55 1  9/16 1 39/95 1 1  3/32 

Balanserade projektteam 1 28/95 1  1/6 1  1/8 32/35 1 

GCI: 0,01      

Tabell 13. Aggregerad matris – Underkriterier (Process) 

 

 

 

 

 

 

Respondenterna jämförde i tabell 14 Datakvalitet mot ett Flexibelt tekniskt ramverk i relation 

till Teknik. Då inversen av jämförelser användes är det omöjligt för respondenterna att vara 

inkonsekventa (eftersom de bara utför en jämförelse) vilket är anledning till att ett GCI värde 

ej behövdes. 
 

Teknik    

 Datakvalitet Flexibelt tekniskt ramverk 

Datakvalitet 1 3  3/25 

Flexibelt tekniskt ramverk 25/78 1 

GCI: N/A   
      Tabell 14. Aggregerad matris – Underkriterier (Teknik) 
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5.4.3 Prioritering 

 

För att räkna ut lokala prioriteringarna användes RGMM i AHP-mallen utifrån de 

aggregerade matriserna (se tabell 11-14). Därefter räknades globala prioriteter ut med hjälp av 

en AHP-kalkylator och sammanställdes i tabell 15 (Goepel maj-2015).  

 

Kriterier 
Lokal 

prioritet 
Kritisk framgångsfaktor 

Lokal 

prioritet 

Global 

prioritet 

Organisation 43,9% 

Stöd från ledningen                                 55,0% 

 

24,2% 

 

Tillräckliga resurser 24,5% 10,8% 

 

Tydligt definierade mål 20,5% 9,0% 

 

Process 37,5% 

 

Engagemang från användare 
25,3% 9,5% 

Balanserade projektteam 21,6% 
8,1% 

 

Scopestyrning 18,1% 
6,8% 

 

Användarcentrerat 

förändringsarbete (Change 

management) 

 

18,0% 6,8% 

Agilt arbetssätt 

 

17,0% 6,3% 

Teknik  18,6% 

 

Datakvalitet 75,7% 14,1% 

 

Flexibelt tekniskt ramverk 

 

24,3% 4,5% 

Tabell 15. Sammanställd tabell över lokala och globala prioriteringar 

 

 

5.4.4 Validering 

 

Konsekvensen i experternas jämförelser kontrollerades med hjälp av GCI, samtliga 

jämförelser fick ett GCI-värde under den uppsatta gränsen (se tabell 11-14) och accepterades 

således. 
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6 Slutsats 
 

6.1 Intervjuer och förstudie 
 

Utifrån intervjuerna och förstudien går det att utläsa att tydligt definierade mål och 

scopestyrning hamnar i topp med högst sammanlagd poäng (se tabell 7).  

 

Tydligt definierade mål var en kritisk framgångsfaktor som underströks av alla 

intervjurespondenter. Intervjurespondent X talade som vikten av att få en tydlig specifikation 

med mål från kunden, medans respondent Y och Z talade om att ett av de vanligaste 

problemen med implementering av BIS är när kunden inte vet vad denne vill ha ut av 

implementeringen. Denna faktor får även rikligt med stöd från både Mungree, Morien och 

Rudra (2013) och Yeoh och Koronios (2010).  

 

Scopestyrning hade en sammanlagd poäng på 5 (se tabell 7). Intervjurespondent Z menar att 

ett av de vanligaste problemen inom BI-implementering att man inte avgränsar, att man vill 

för mycket på en gång (vilket leder till för stora projekt), kunden måste välja att prioritera 

processer. Detta understödjs av intervjurespondent Y som menar att man vid en BI-

implementering måste värdera och prioritera rätt- ”man kan inte få ut allt”. Scopestyrning är 

också en av de faktorer som alla tre av artiklarna definierar som en viktig kritisk 

framgångsfaktor.  

 

Om man kopplar de högst rankade kritiska framgångsfaktorerna till Yeoh och Koronios 

(2010) dimensioner som består av organisation, process och teknik så hamnar tydligt 

definierade mål som den viktigaste faktorn under organisation, scopestyrning hamnar som 

viktigast under process och datakvalitet som den högst prioriterade framgångsfaktorn under 

den tekniska delen av ramverket.  

 

 

6.2 Slutsatser kring AHP resultatet 
 

Resultatet från AHP-metoden visade att de organisatoriska och processrelaterade aspekter var 

tydligt viktigare än de tekniska, då organisation fick en prioritet på nästan 44%, process 

37,5% och teknik 18,6%.  

 

Resultatet av AHP-metoden visade även att våra 7 enkätrespondenter ansåg att stöd från 

ledningen var absolut viktigast med en global prioritet på 24,2%, klart högre än de andra 

faktorerna. Detta överensstämmer även med Yeoh och Koronios (2010) och deras deltagare i 

Delphi-studien som även de ansåg detta som den avgörande faktorn. Även i 

sammanställningen av litteraturstudien och intervjuerna hamnade stöd från ledningen högt, på 

delad andraplats med ett antal andra faktorer. Värt att notera är att endast 1 av våra 3 

intervjurespondenter nämnde detta som en avgörande faktor. Z, som ej räknades in på stöd 

från ledningen, berättade dock att det oftast är CFO eller liknande som driver projekten, och 

att ha stöd från ledningen kanske därför sågs som självklart.  

 

Mungree, Morien och Rudra (2013) anser att BI är mer än en teknisk lösning, men trots att 

den tekniska dimension rankades lägst gentemot organisation och process, tyder resultaten på 

att datakvaliteten är viktig då den med en global prioritet på 14,1% var den näst viktigaste 
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faktorn för en lyckad implementering. Detta resultat stämmer överens med Yeoh och 

Koronios (2010) där de flesta intervjurespondenter ansåg att datakvalitén är viktig eftersom 

denna påverkar rapporterna, som i sin tur påverkar de beslut man tar. Yeoh och Koronios 

(2010) säger dessutom att problem med datakvalitet oftast inte upptäcks förens den är 

integrerad och används av andra system. Då vi, likt intervjurespondent Y, anser att det i 

slutändan är rapportkvaliteten de flesta användare av BIS baserar sin nöjdhet på är det viktigt 

att dessa baseras på trovärdig data.  

 

De processrelaterade faktorerna ansågs av våra experter som näst viktigast av de tre 

dimensionerna, med en lokal prioritet på 37,5%. I denna dimension rankades Engagemang 

från användare som den viktigaste faktorn med en global prioritet på 9,5%. Detta var även 

något våra intervjurespondenter höll med om då samtliga ansåg att det är viktigt att 

användarna visar engagemang i projekten.  

 

 

Samtliga av de tre undersökningarna menade att implementeringen av ett BIS är ett kostsamt 

projekt, vilket också gjordes tydligt av våra experters bedömmande där Tillräckliga resurser 

erhöll en global prioritet på 10,8%.  

 

Till skillnad från Hawking och Sellittos (2010) resultat, där Technical erhöll högst frekvens 

av alla faktorer, rangordnades ett flexibelt tekniskt ramverk som minst viktigt av alla de 

faktorer som ingick i enkätundersökningen. Hawking och Sellitto (2010) ger dock ingen 

tydlig förklaring på vad som ingår i Technical, och kanske därför innehåller många fler 

aspekter än just ett flexibelt tekniskt ramverk, vilket kan ligga till grund för deras höga 

frekvens på den faktorn.  

 

Den slutgiltiga rangordningen syns i tabell 16 nedan. 

 

Kritisk framgånsfaktor 
Global 

prioritet 

 

Stöd från ledningen                                         

 

24,2% 

 

Datakvalitet 14,1% 

 

Tillräckliga resurser 10,8% 

 

Engagemang från användare 9,5% 

 

Tydligt definerade mål 9,0% 

 

Balanserade projektteam 8,1% 

 

Användarcentrerat 

förändringsarbete (Change 

management) 

 

6,8% 

Scopestyrning 6,8% 

 

Agilt arbetssätt 6,3% 
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Flexibilitet 4,5% 

 
                                           Tabell 16. Slutgiltig rangordning av kritiska framgångsfaktorer 

 

Vi anser att de parvisa jämförelserna kan ses som validerade eftersom GCI värdet hamnade 

under den utsatta gränsen för vad som kan ses som konsekvent bedömmande. 
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6.3 Arbetsprocessen 
 

Arbetet inledes med en litteraturstudie där vi urskilde kritiska framgångsfaktorer från artiklar 

som var specifikt kopplade till BI-implementering (se tabell 4). Arbetet gick sedan vidare till 

intervjuer med experter inom det valde området Business Intelligence. I intervjuerna 

tillämpades en semi-strukturerad intervjuform för att identifiera kritiska framgångsfaktorer 

vid en tänkt BI-implementation. Anledningen till den semi-strukturerade intervjutekniken var 

att inte påtvinga intervjurespondenterna våra egna tankar och reflektioner samt tidigare 

forskning av vilka dessa faktorer kan tänkas vara. Genom att sammanställa resultatet från 

litteraturstudierna med svaren från intervjurespondenterna gjordes en ny frekvenstabell (se 

tabell 7). De kritiska framgångsfaktorer med högst sammanlagt värde valdes ut för att ingå i 

nästa fas, enkäten. En enkät utformades där parvisa jämförelser av de framtagna kritiska 

framgångsfaktorerna gjordes. Enkätrespondenterna blev ombedda att specificera hur mycket 

viktigare den valde faktorn var än den andra utifrån Saatys värderingsskala (se tabell 5). 

Datan från enkäten utvärderas sedan med hjälp av AHP-metoden. Utifrån detta fick vi ut 

prioriteringar som indikerade hur viktiga de kritiska framgångsfaktorerna var gentemot de 

olika dimensionerna från Yeoh och Koronios ramverk (se tabell 15), samt global prioriteter. 

 

Arbetsprocessen som beskrivs ovan illustreras i figur 6 nedan. 

 

 
Fig 6. Arbetsprocess 
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7 Diskussion 
 

7.1 Diskussion 

 
Då det finns begränsad litteratur som rör kritiska framgångsfaktorer specifikt för BI bidrar 

detta arbete till att fylla det nuvarande kunskapsgapet. Genom litteraturstudier har vi 

sammanställt en lista över vilka kritiska framgångsfaktorer som förekommit med högst 

frekvens, vilket kan användas till framtida forskning inom området.  

 

Då det finns begränsad information om kritiska framgångsfaktorer inom BI i Sverige har 

litteratur från andra delar i världen använts som underlag. Detta skulle kunna vara ett problem 

då vissa faktorer kanske ej är applicerbara i Sverige. Vi anser dock att med hjälp av validering 

av framgångsfaktorerna i form av intervjuer och enkäter har visat att detta inte är fallet. Trots 

att litteraturen ej är inriktad på Svenska företag verkar de vara relevanta då majoriteten av de 

faktorer som identifierats ur intervjuerna återfinns i litteraturen. 

 

Från intervjuerna har vi identifierat en kritisk framgångsfaktor som inte förekommit i 

litteraturen som vi undersökt, nämligen korta leveranscyklar. Både intervjurespondent X och 

Y menar att en stor utmaning vid BI-implementering är att projekten kan bli långdragna och 

att leveranscyklarna kan bli för långa. Eftersom denna faktor inte togs vidare till enkäten som 

utformades så kan vi säga väldigt lite om vilken signifikans den möjligen kan besitta.  

 

Som tidigare nämnt är BI implementering ett kostsamt åtagande, därigenom anser vi att det är 

av högsta intresse för företag att veta vilka processer som bör prioriteras. Detta arbete ger en 

fingervisning om var denna prioritet bör ligga. Det är även intressant att våra resultat 

understödjer tidigare forskning i och med att stöd från ledningen var den viktigaste 

framgångsfaktorn med en global prioritet på 24,2%, vilket överensstämmer med Yeoh & 

Koronios Delphi-studie. 

  

Att använda sig av AHP vid rangordning för kritiska framgångsfaktorer är inget nytt, men vad 

vi funnit vid våra litteraturstider har denna metod aldrig tillämpats på kritiska 

framgångsfaktorer specifikt för BI. Vidare så kan arbetsprocessen som vi använt vara 

intressant för att bedriva liknande forskning. 

 

 

7.2 Reflektion 
Vid närmare reflektion över arbetet så anser vi att vår arbetsprocess har fungerat väl för 

ändamålet. Med hjälp av de processer och metoder som använts har vi, med den begränsade 

mängd information som finns inom ämnet, lyckats sammanställa samt rangordna kritiska 

framgångsfaktorer som påverkar implementering av Business Intelligence. Med det sagt så 

finns egenkritik till arbetet. Vi skulle gärna sett fler enkät- och intervjurespondenter, men då 

AHP kan vara tidskrävande används sällan mer än 20 respondenter. Detta kan således 

rättfärdigas, men med ett större antal enkätrespondenter hade urvalet kunna avgränsats mot till 

exempel antal års erfarenhet inom BI eller liknande.  Resultatet hade dessutom kunnat 

generaliseras mer för att vara relevant för en större mängd människor och organisationer. När 

det kommer till intervjuerna kan de kritiseras på samma sätt. Det hade med andra ord varit 

intressant att se om resultaten hade sett annorlunda ut vid en större respondentbas. Vid 

anknytning till forskningsfråga och syfte anses att vi till den grad det går, svarat på den. 
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7.3 Framtida forskning 

 
Då rangordningen och sammanställningarna av kritiska framgångsfaktorer till största delen är 

baserade på åsikter vore det intressant att validera om dessa faktorer faktiskt påverkar en 

implementering av BI i praktiken. Med hjälp av fallstudier skulle man kunna jämföra 

organisationer som använt sig av kritiska framgångsfaktorer kontra organisationer som ej 

använts sig av dessa för att se om det finns några skillnader i hur väl man lyckats.  

 

Med ett större urval hade det även varit intressant att se om åsikterna kring dessa kritiska 

framgångsfaktorer skiljer sig mellan olika grupper, till exempel mellan olika roller som 

konsulter, användare, företagsledning et cetera.  
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Bilaga 2 – AHP matriser 

Bilaga 2.1 AHP matriser – Organisation, Process och Teknik 
Aggregerad    

 Organisation Process Teknik 
Organisation 1 1  3/61 2 40/63 
Process 61/64 1 1 31/39 
Teknik 11/29 39/70 1 
GCI: 0,04    
 

 

Respondent 

1 

   

 Organisation Process Teknik 
Organisation 1      1/5  1/2 
Process 5     1     5     
Teknik 2      1/5 1     

 

Respondent 

2 

   

 Organisation Process Teknik 
Organisation 1     1     1     
Process 1     1     1     
Teknik 1     1     1     

 

 

Respondent 

3 

   

 Organisation Process Teknik 
Organisation 1 1/3 7 
Process 3 1 7 
Teknik 1/7 1/7 1 

 

Respondent 

4 

   

 Organisation Process Teknik 
Organisation 1 1/2 3 
Process 2 1 2 
Teknik 1/3 1/2 1 

 

Respondent 

5 

   

 Organisation Process Teknik 
Organisation 1 7 7 
Process 1/7 1 1/7 
Teknik 1/7 7 1 

 



44 

 

 

Respondent 

6 

   

 Organisation Process Teknik 
Organisation 1 1 3 
Process 1 1 3 
Teknik 1/3 1/3 1 

 

Respondent 

7 

   

 Organisation Process Teknik 
Organisation 1 6 4 
Process 1/6 1 2 
Teknik 1/4 1/2 1 

 

Bilaga 2.2 – AHP matriser – Kritiska framgångsfaktorer - Organisation 
 

Aggregerad    

 Stöd från 
ledningen 

Tydligt definerade 
mål 

Tillräckliga resurser 

Stöd från ledningen 1 2  9/40 2 52/73 
Tydligt definerade 
mål 

40/89 1 9/13 

Tillräckliga resurser 7/19 1  4/9 1 
GCI: 0,11    
 

Respondent 1    

 Stöd från 
ledningen 

Tydligt definerade 
mål 

Tillräckliga resurser 

Stöd från ledningen 1 5 5 
Tydligt definerade 
mål 

1/5 1 4 

Tillräckliga resurser 1/5 1/4 1 

 

Respondent 2    

 Stöd från 
ledningen 

Tydligt definerade 
mål 

Tillräckliga resurser 

Stöd från ledningen 1 3 3 
Tydligt definerade 
mål 

1/3 1 1/2 

Tillräckliga resurser 1/3 2 1 

 

Respondent 3    

 Stöd från 
ledningen 

Tydligt definerade 
mål 

Tillräckliga resurser 

Stöd från ledningen 1 1/2 3 
Tydligt definerade 2 1 2 
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mål 
Tillräckliga resurser 1/3 1/2 1 

 

Respondent 4    

 Stöd från 
ledningen 

Tydligt definerade 
mål 

Tillräckliga resurser 

Stöd från ledningen 1 1 2 
Tydligt definerade 
mål 

1 1 2 

Tillräckliga resurser 1/2 1/2 1 

 

Respondent 5    

 Stöd från 
ledningen 

Tydligt definerade 
mål 

Tillräckliga resurser 

Stöd från ledningen 1 6 6 
Tydligt definerade 
mål 

1/6 1 1/7 

Tillräckliga resurser 1/6 7 1 

 

Respondent 6    

 Stöd från 
ledningen 

Tydligt definerade 
mål 

Tillräckliga resurser 

Stöd från ledningen 1 3 1 
Tydligt definerade 
mål 

1/3 1 1/5 

Tillräckliga resurser 1 5 1 

 

Respondent 7    

 Stöd från 
ledningen 

Tydligt definerade 
mål 

Tillräckliga resurser 

Stöd från ledningen 1 2 2 
Tydligt definerade 
mål 

1/2 1 1/3 

Tillräckliga resurser 1/2 3 1 
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Bilaga 2.3 - AHP matriser – Kritiska framgångsfaktorer - Process 
 

Aggregerad      

 Användarcentrerat 
förändringsarbete 

Agilt arbetssätt Scopestyrning Engagemang 
från användare 

Balanserade 
projektteam 

Användarcentrerat förändringsarbete 1 1 16/99 1  1/89 55/79 17/22 
Agilt arbetssätt 31/36 1 49/50 16/25 6/7 
Scopestyrning 89/90 1  1/49 1 56/79 8/9 
Engagemang från användare 1 24/55 1  9/16 1 39/95 1 1  3/32 
Balanserade projektteam 1 28/95 1  1/6 1  1/8 32/35 1 

GCI: 0,01      

 

 

Respondent 1      

 Användarcentrerat 
förändringsarbete 

Agilt arbetssätt Scopestyrning Engagemang 
från användare 

Balanserade 
projektteam 

Användarcentrerat förändringsarbete 1 5 5 3 6 
Agilt arbetssätt 1/5 1 1/5 1/6 2 
Scopestyrning 1/5 5 1 1/2 5 
Engagemang från användare 1/3 6 2 1 2 
Balanserade projektteam 1/6 1/2 1/5 1/2 1 

 

 

 

 

Respondent 2      

 Användarcentrerat 
förändringsarbete 

Agilt arbetssätt Scopestyrning Engagemang 
från användare 

Balanserade 
projektteam 

Användarcentrerat förändringsarbete 1 1 1 1/5 1/2 
Agilt arbetssätt 1 1 2 1/3 1/3 
Scopestyrning 1 1/2 1 1/3 1/3 
Engagemang från användare 5 3 3 1 3 
Balanserade projektteam 2 3 3 1/3 1 

 

Respondent 3      

 Användarcentrerat 
förändringsarbete 

Agilt arbetssätt Scopestyrning Engagemang 
från användare 

Balanserade 
projektteam 

Användarcentrerat förändringsarbete 1 1/3 1/4 1/7 1/3 
Agilt arbetssätt 3 1 1/3 1/7 1/5 
Scopestyrning 4 3 1 1/3 2 
Engagemang från användare 7 7 3 1 2 
Balanserade projektteam 3 5 1/2 1/2 1 

 

Respondent 4      

 Användarcentrerat 
förändringsarbete 

Agilt arbetssätt Scopestyrning Engagemang 
från användare 

Balanserade 
projektteam 

Användarcentrerat förändringsarbete 1 1/3 1 1 1 
Agilt arbetssätt 3 1 2 1/2 4 
Scopestyrning 1 1/2 1 1 1 
Engagemang från användare 1 2 1 1 1 
Balanserade projektteam 1 1/4 1 1 1 

 

Respondent 5      

 Användarcentrerat 
förändringsarbete 

Agilt arbetssätt Scopestyrning Engagemang 
från användare 

Balanserade 
projektteam 
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Användarcentrerat förändringsarbete 1 6 6 1/6 1/7 
Agilt arbetssätt 1/6 1 5 1/6 1/7 
Scopestyrning 1/6 1/5 1 1/6 1/7 
Engagemang från användare 6 6 6 1 1/6 
Balanserade projektteam 7 7 7 6 1 

 

Respondent 6      

 Användarcentrerat 
förändringsarbete 

Agilt arbetssätt Scopestyrning Engagemang 
från användare 

Balanserade 
projektteam 

Användarcentrerat förändringsarbete 1 3 1 1/5 1/5 
Agilt arbetssätt 1/3 1 1 1/5 1/5 
Scopestyrning 1 1 1 1/3 1/5 
Engagemang från användare 5 5 3 1 1 
Balanserade projektteam 5 5 5 1 1 

 

Respondent 7      

 Användarcentrerat 
förändringsarbete 

Agilt arbetssätt Scopestyrning Engagemang 
från användare 

Balanserade 
projektteam 

Användarcentrerat förändringsarbete 1 2 1/6 1/4 1/5 
Agilt arbetssätt 1/2 1 1/2 1 3 
Scopestyrning 6 2 1 1/3 1 
Engagemang från användare 4 1 3 1 3 
Balanserade projektteam 5 1/3 1 1/3 1 

 

Bilaga 2.4 AHP matriser – Kritiska framgångsfaktorer - Teknik 

 
Aggregerad    

 
Datakvalitet 

Flexibelt tekniskt 
ramverk 

Datakvalitet 1 3  3/25 
Flexibelt tekniskt ramverk 25/78 1 
GCI: N/A   

 

Respondent 1    

 
Datakvalitet 

Flexibelt tekniskt 
ramverk 

Datakvalitet 1 4 
Flexibelt tekniskt ramverk 1/4 1 

 

Respondent 2   

 
Datakvalitet 

Flexibelt tekniskt 
ramverk 

Datakvalitet 1 4 
Flexibelt tekniskt ramverk 1/4 1 

 

Respondent 3    

 
Datakvalitet 

Flexibelt tekniskt 
ramverk 

Datakvalitet 1 5 
Flexibelt tekniskt ramverk 1/5 1 
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Respondent 4    

 
Datakvalitet 

Flexibelt tekniskt 
ramverk 

Datakvalitet 1 4 
Flexibelt tekniskt ramverk 1/4 1 

 

Respondent 5    

 
Datakvalitet 

Flexibelt tekniskt 
ramverk 

Datakvalitet 1 1/7 
Flexibelt tekniskt ramverk 7 1 

 

Respondent 6    

 
Datakvalitet 

Flexibelt tekniskt 
ramverk 

Datakvalitet 1 7 
Flexibelt tekniskt ramverk 1/7 1 

 

 

Respondent 7    

 
Datakvalitet 

Flexibelt tekniskt 
ramverk 

Datakvalitet 1 9 
Flexibelt tekniskt ramverk 1/9 1 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor 
 

 

 Vilken roll har du (på vilket sätt jobbar du med BI)? 
 

 Hur lång erfarenhet har du inom BI? 
 

 Vad brukar vara de största utmaningarna vid implementering? 
 

 Vad vill kunden ha ut av en BI-implementering?  
 

 Vad anser du är viktigast att tänka på för att få en lyckad implementering/användning av BI?  
 

 Anser du att det är någon skillnad på vad man ska fokusera på beroende på företagets 
storlek? I så fall vad? (litet = <50 anställda)  

 

 Skiljer sig implementeringsarbetet för olika branscher, och i så fall hur? 
 

 Går ni igenom kritiska framgångsfaktorer med kunder vid uppstart? 
 

 På vilket sätt tror du att ha tydligt definierade kritiska framgångsfaktorer påverkar chanserna 
att lyckas? 

 


