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Sammanfattning: 
 
Att implementera ett beslutsstöd i en organisation är en resurskrävande och komplicerad 
uppgift där problem ofta uppstår. Syftet med denna studie är därför att identifiera de kritiska 
framgångsfaktorer som ideella organisationer bör ta hänsyn till när de implementerar ett 
beslutsstöd. Studien har genomförts med hjälp av intervjuer med ideella organisationer i 
välgörenhetssektorn. Erhållen empiri har analyserats utifrån Yeoh and Koronios Model of 
critical success factors for BI systems som ansats. Vår studie redogör hur och om Yeoh och 
Koronios (2010) faktorer har kommit att spela en betydande roll för de organisationer vi 
intervjuat. Resultatet av studien redovisar en uppsättning kritiska framgångsfaktorer vi lyckas 
identifiera i relation till vår ansats. Vi redovisar även vilka specifika framgångsfaktorer vi 
kunnat identifiera för ideella organisationer. 
 
Nyckelord: 
 
Beslutsstöd, BI, Yeoh och Koronios, implementering, Model of critical success factors for BI 
systems, CSF, faktorer, ideella organisationer, implementeringsprojekt. 
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Abstract: 
 
The implementation of Business Intelligence in an organization is a resource-intensive and 
often complicated task where problems frequently arise. The purpose of this study is to 
identify the critical success factors that nonprofit organizations should take into account when 
implementing Business Intelligence. The study was conducted through interviews with 
nonprofit organizations in the charitable sector. The resulting empirical data have been 
analyzed from Yeoh and Koronios Model of Critical Success Factors BI systems that 
approach. Our study explains how and whether Yeoh and Koronios factors have come to play 
a significant role in the organizations we interviewed. The result of the study presents a set of 
critical success factors that we managed to identify relation to our approach. We also report 
what specific success factors we have identified for nonprofit organizations. 
 
Keywords: 
 
Decision support, BI, Yeoh och Koronios, implementation, Model of critical success factors 
for BI systems, CSF, factors, nonprofit organizations, implementation project.
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 
Varje dag växer IT-branschens samlade kunskap om framgångsrika och mindre 
framgångsrika projekt. Frågan är hur ofta denna kunskap tas tillvara när företag startar nya 
projekt. Vi sökte en bransch som är mindre erfarna av nya IT-satsningar och vårt val föll på 
välgörenhetsbranschen. Här ställs den minsta investering mot alternativet att skicka ytterligare 
hjälp till det senaste krisområdet. 
 
Intresset för välgörenhet har på senare tid ökat, organisationer runt om i Sverige rapporterar 
att människor vill engagera sig i välgörenhet som aldrig förr (Flores 2015). Med ökade bidrag 
växer möjligheterna för organisationerna att bredda sina hjälpinsatser, samtidigt blir 
belastningen på organisationerna större. För att effektivisera arbete finns de flera olika sätt att 
gå tillväga, ett av dessa är att implementera beslutsstöd. Beslutsstöd kommer från den 
engelska termen Business Intelligence och det handlar om att samla in information och data 
för att därefter kunna dra slutsatser, se mönster och samband och utifrån informationen kunna 
fatta affärsmässiga beslut (Stjernstoft 2015). 
 
Beslutsstöd möjliggör för välgörenhetsorganisationer att sammanställa och analysera sin data 
(Qlik, Svensk mjukvara förbättrar 2015). Detta påvisas i en intervju där Läkarmissionen säger 
att de tack vare deras beslutstöd idag snabbare kan få insikt i deras data, vilket medför att de 
kan effektivisera deras kampanjarbete för att rädda liv (Qlik, Läkarmissionen får kontroll 
2015). 
 
Men att implementera ett beslutsstöd är en komplicerad uppgift som kräver stora resurser 
(Yeoh och Koronios 2010). Tidigare har det främst varit stora företag som använt sig av 
beslutsstöd men idag är det allt vanligare att även mindre företag tar hjälp av detta. 
Efterfrågan på kompetens kring beslutsstöd har därmed ökat i samband med att det spridit sig 
till mindre företag och nya användningsområden (Magnusson 2010). 
 
Vi upplever att det finns relativt lite information att hitta gällande beslutsstöd inom ideella 
organisationer, än mindre om hur de bör implementera det. Det är här vår uppsats tar vid, med 
Yeoh och Koronios Model of critical success factors for BI systems (2010) som underlag 
ämnar vi att göra en studie om hur välgörenhetsorganisationer skulle kunna gå till väga för att 
uppnå en framgångsrik beslutsstödsimplementation. Vi anser att kritiska framgångsfaktorer 
kan vara en god vägledning i implementeringen av IT-system för organisationer som saknar 
eller har bristande kunskaper inom området. De kritiska framgångsfaktorerna gör det också 
möjligt för organisationer att fokusera sina resurser på dessa för att säkerhetsställa framgång 
(RapidBi 2007). Det ser vi som en fördel då de välgörenhetsorganisationer vi varit i kontakt 
med kontrolleras av Svenskt Insamlingskontroll och därmed har begränsade ekonomiska 
resurser för den här typen av investeringar (Insamlingskontroll Föreskrifter 2016). 
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1.2 Syfte   
Syftet med denna studie är att undersöka hur en organisation bör gå till väga vid 
implementering av beslutsstöd. Utifrån detta identifieras vilka faktorer som kan påverka 
införandet av beslutsstödsystem för att effektivisera organisationers besluttagande. Studien 
analyserar slutligen vilka faktorer som är applicerbara på ideella organisationen, samt vilka 
som inte är det med hjälp av vår teoretiska utgångspunkt.  

1.3 Forskningsfråga 
- Vilka kritiska framgångsfaktorer bör ideella organisationer ta hänsyn till för att 

uppnå en framgångsrik beslutsstödsimplementation? 

 
1.4 Avgränsningar 
I uppsatsen behandlas ideella organisationer, med avgränsning på välgörenhetsorganisationer. 
Ideella organisationer är intressanta att studera ur verksamhetssynpunkt då de till skillnad från 
näringslivet i första hand inte drivs av ett vinstintresse (NE, Ideella, 2015). Studien avgränsas 
även från att gå in på om organisationerna hållit de tidsramar och den budget som var avsatt. 
De tekniska detaljerna kring hur beslutsstödet bör implementeras kommer inte heller 
behandlats, förutom att granska hur skalbar och flexibel slutprodukten är. 

 
1.5 Kunskapsintressenter   
De kunskapsprodukter studien kommer generera hoppas vi ska kunna användas av 
organisationer för att främja deras implementationsprojekt. Vi tror främst att ideella 
organisationer som står inför en beslutsstödsimplementering kan finna resultatet intressant. 
Med denna studie som underlag kan intressenter möjligen argumentera för vikten av att 
implementera beslutsstöd på rätt sätt, med hjälp av de kritiska framgångsfaktorerna som 
presenteras. 

 
1.6 Uppsatsens disposition 
I nästkommande kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkt. I avsnittet därefter 
redovisas de metodval som gjorts i denna studie, vi presenterar den strategi vi använt, den 
forskningsparadigm vi utgått ifrån, beskrivning av fallstudie, val av respondenter, 
datainsamling och slutligen hur intervjuerna är uppbyggda. Därefter presenteras studiens 
empiriska resultat, detta bygger på intervjuer med respondenter på välgörenhetsorganisationer 
med IT- eller analyskompetens. Resultatet analyseras sedan i relation till Yeoh och Koronios 
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(2010) kritiska framgångsfaktorer. Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser där vi 
besvarar vår frågeställning, för en diskussion om studiens resultat samt presenterar förslag på 
framtida forskning inom ämnet. 
 
Uppsatsen är uppdelad i sju avsnitt: Inledning (1), Teoretisk utgångspunkt (2), Metod (3), 
Empiri (4), Analys (5), Slutsatser och Diskussion (6), Källförteckning (7), Bilagor (8) 
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2. Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och teori som ligger till grund för den studie vi 
valt att genomföra. Senare i avsnittet redovisas även den teoretiska utgångspunkt som är 
ansatsen för uppsatsens analys. 

2.1 Teoretisk datainsamling 
För att kunna redogöra för beslutsstöd som begrepp och avgränsa problemområdet fanns det 
ett behov av att inhämta och söka relevant information inom ämnet beslutsstöd och ideella 
organisationer. Den teoretiska datainsamlingen värderades utifrån relevans och antal 
citeringar. Efterforskningen inkluderade litteratur som berörde beslutsstöd mer generellt och 
litteratur som var mer avgränsad på användandet av beslutsstöd i ideella organisationer. 
Informationen har samlats in parallellt med den empiriska studien. Det vill säga under tiden 
som vi samlade in relevant teori samt tidigare forskning, etablerade vi kontakt med 
respondenter på de utvalda organisationerna. Vi valde att arbeta på detta sätt då vi ville skapa 
en förståelse för ideella organisationer och dess arbetssätt, samtidigt som vi undersökte hur ett 
implementeringsprojekt kan gå till för att sedan komma fram till en lämplig teori för 
uppsatsen. Teorin vi valt kommer senare ligga till grund för vår analys, och den presenteras 
mer ingående senare i detta avsnitt.  

2.2 Ideella organisationer 

Ordet ideell står för “som verkar utan vinstintresse för ett gott syfte” (NE, Ideell, 2015). 
Ideella organisationer är en sammanslutning som inte primärt arbetar för ekonomiska 
intressen, de arbetar istället för ett gemensamt ideellt mål. Till ideella organisationer kan 
verksamhetsområden som kultur, miljö, religion, politik och välgörenhet räknas in (Josefsson, 
Ideella Organisationer, 2015). 
 
Som vi nämnt tidigare kontrolleras de organisationer som deltagit i vår studie av Svensk 
Insamlingskontroll. Svenskt Insamlingskontroll beviljar 90-konton till organisationer som har 
offentlig insamling och dessa organisationer kontrolleras regelbundet för att säkerställa att de 
följer de kvalitetskrav som finns uppsatta. Att en organisation har ett 90-konto kan ses som en 
kvalitetsstämpel då det innebär att minst 75 % av de insamlade pengarna måste gå till det 
avsatta ändamålet (Insamlingskontroll Svensk insamlingskontroll 2016). Detta innebär att 
endast 25 % av de totala intäkterna får gå till insamlings- och administrationskostnader, 
överskrids detta kan 90-kontot komma att återkallas (Insamlingskontroll Syftet med årlig 
granskning 2016).  
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När vi började skriva denna uppsats hade vi föraningar om att ideella organisationer generellt 
var mer försiktiga än näringslivet gällande användandet av ny teknik, då deras ekonomiska 
resurser är klart begränsade. Efter våra intervjuer hos organisationerna kunde vi konstatera att 
vi fått våra aningar bekräftade. Christian Svensson på SOS Barnbyar delgav att ideella 
organisationer är över lag mer tillbakadragna när det kommer till att använda nya verktyg och 
låg IT-mognad inom organisationen ligger ofta som grund till detta. Generellt ligger ideella 
organisationer 5-6 år efter näringslivet när det kommer till att använda ny teknik som 
tillexempel BI-verktyg (C.Svensson, IT-ansvarig vid SOS Barnbyar, 13 nov, 2015 och 23 
nov, 2015). 

2.3 Beslutsstöd 
Beslutsstöd kommer från den engelska termen Business Intelligence och det handlar om att 
samla in information och data för att därefter kunna dra slutsatser, se mönster och samband 
och utifrån informationen kunna fatta affärsmässiga beslut (Stjernstoft 2015). Beslutsstöd är 
alltså en beteckning på flera typer av datorprogram som tar fram beslutsunderlag. Ett sådant 
program söker igenom stora informationsmängder och sammanfattar den för att 
informationen ska bli överskådlig. Vanliga typer av beslutsstödsystem är expertsystem, 
affärsanalyssystem samt informationslager, även kallat Data Warehouse (ComputerSweden, 
Beslutsstöd, 2016). 

2.4 Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogör vi för begreppet kritiska framgångsfaktorer samt presenterar ett kort 
urval av den tidigare forskning som gjorts inom ämnet implementering av Business 
Intelligence (BI) och Data Warehouse med kritiska framgångsfaktorer som ansats. Den 
tidigare forskningen ställs i relation till varann för att få en förståelse för vilken av dessa 
teorier som var mest lämpad för vår studie.  
  
Principen att identifiera kritiska framgångsfaktorer som vägledning togs fram av Ronald 
Daniel år 1961 som ett tvärvetenskapligt synsätt (RapidBi 2007). Kritiska framgångsfaktorer 
är de faktorer eller aktiviteter som har en direkt inverkan på effektiviteten och lönsamheten i 
en organisation (Business Dictionary 2015). Genom att identifiera de kritiska 
framgångsfaktorerna kan organisationer fokusera sina resurser på dessa för att säkerhetsställa 
framgång (RapidBi 2007). 
 
Vi har tagit del av tre studier; Wixom och Watsons, Chenoweth, Demirkan och Corrals samt 
Yeoh och Koronios. Dessa studier identifierar de kritiska framgångsfaktorerna för 
implementering av BI och Data Warehouse. Wixom och Watsons (2001) studie gick ut på att 
göra en empirisk undersökning om implementering av Data Warehouse. Det var 111 stycken 
Data Warehouse chefer och dataleverantörer som deltog. Dessa svarade på enkäter som 
handlade om implementations- framgångsfaktorer och effekter med Data Warehouse (Wixom 
och Watson 2001). Den andra studien vi tagit del av är Chenoweth m.fl., de skrev 2006 
artikeln Seven Key Interventions for Data Warehouse Success. Deras teori analyserar 
samspelet mellan tekniska aspekter och sociala sammanhang vid implementering av Data 
Warehouse. Deras studie gjordes på en stor organisation i USA där de intervjuade användare 
inom flera olika affärsenheter (Chenoweth, Demirkan och Corrals 2006). Den tredje studien 
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vi tagit del av är Yeoh och Koronios (2010) modell med namnet Model of critical success 
factors for BI systems. Deras studie är ett resultat av en Delphi-studie (se 2.5.2) där de 
intervjuade BI-experter samt en fallstudie där de tar fram kritiska framgångsfaktorer för 
implementering av BI-system.  
 
Wixom och Watson (2001) fann ett betydande samband mellan systemets kvalitet och 
datakvalitén för att uppnå en framgångsrik implementation. En liknande faktor tas även upp i 
Yeoh och Koronios (2010) studie, där de påpekar vikten med datakvalitet och dataintegritet. 
De menar att om det är dålig datakvalitet har beslutsstödet inget syfte, då datan inte går att 
analysera (Yeoh och Koronios 2010). Samtliga tre studier konstaterar även att ett starkt 
ledningsstöd är en kritisk faktor, Wixom och Watson (2001) menar på att ledningsstöd 
underlättar organisatoriska svårigheter under implementationen.  Medan Chenoweth m.fl. 
(2006) menar på att ett starkt ledningsstöd bidrar till en mer positiv attityd gentemot systemet 
hos användarna i organisationen. Yeoh och Koronios (2010) anser istället att denna faktor 
säkerställer de nödvändiga operativa resurserna som krävs vid implementationen. 
 
Ytterligare två faktorer som Yeoh och Koronios (2010) samt Wixom och Watson (2001) hade 
gemensamt var betydelsen av användardeltagandet och en kompetent projektgrupp under 
implementationen. Yeoh och Koronios (2010) ansåg att användardeltagandet var viktigt då 
det leder till att systemet utformas i linje med användarnas behov. Medan Wixom och Watson 
(2001) konstaterade att användardeltagande och en bred projektgrupp kommer öka chansen 
att projektet kommer att avslutas i tid, hålla budget och resultera i lämpliga funktioner. 
 
Yeoh och Koronios (2010) anser att de bör finnas en Champion, det vill säga en person som 
förstår sig på både affärssidan och IT-sidan.  Chenoweth m.fl. (2006) nämner också behovet 
av en person som förstår sig på båda parter, men benämner denna person som en Super User. 
Enligt Yeoh och Koronios (2010) underlättar en Champion kommunikationen mellan parterna 
då de exempelvis kan översätta affärskrav till funktionella krav i systemet. Det som skiljer 
dessa roller åt är att en Champion ska komma från affärssidan medan Super Usern anses vara 
mer tekniskt lagd. 
 
Yeoh och Koroinos (2010) hade även tre faktorer som skilde sig ifrån de andra studierna. En 
av dessa var att organisationen skulle ha en tydlig vision för att enklare få ledningens stöd. De 
menar även att implementeringen ska vara affärsdriven samt att den ska ske iterativt, det vill 
säga implementeringen sker i små steg. 
 
Chenoweth m.fl. kritiska faktorer skiljde sig markant från Yeoh och Koronios samt Wixom 
och Watsons faktorer. Av de faktorer de identifierade var det endast två som stämde överens 
med de övriga, nämligen engagerat ledningsstöd och behovet av en Super User. Ytterligare en 
faktor som Chenoweth m.fl. kom fram till var att användarna måste stödja implementationen 
av Data Warehouse, för om användarna känner att systemet bidrar med ett tekniskt värde har 
implementationen större chans att bli lyckad. De menar även på att användarna ska ha teknisk 
kunskap och att Data Warehouse ska anpassas efter användarnas informationsbehov. Slutligen 
tog de upp utformningen av den bakomliggande beskrivningen i systemet som en viktig 
faktor(Chenoweth m.fl. 2006). 
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Författare Kritiska Framgångsfaktorer                                    

Wixom och 
Watson (2001) 

Datakvalité, Systemkvalité, Ledningsstöd, Tillräckliga resurser, 
Användardeltagande, Kompetens Projektgrupp 

Chenoweth, 
Demirkan och 
Corrals (2006) 

Ledningsstöd, Champion, Arkitektur (data marts), Organisations Anpassat, 
Användaracceptans 

Yeoh och 
Koronios (2010) 

Ledningsstöd, Tydlig vision och Business Case, Champion och balanserad 
projektgrupp, Affärsdrivet och Iterativ utvecklingsprocess, Användarorienterat, 
Lämplig teknisk ramverk, Datakvalité och integritet                                               

En sammanställning av olika studier som tar upp kritiska framgångsfaktorer för implementering av BI 
och Data Warehousing 

 

2.5 Motivering till val av teori 
Efter att ha studerat tidigare forskning i relation till varandra konstaterade vi att Yeoh och 
Koronios (2010) Model of critical success factors for BI systems är mest lämpad att appliceras 
på ideella organisationer.  Vi motiverade vårt val av studie genom att utesluta de andra två 
studierna då de fokuserar på implementering av Data Warehouse. Vi föredrog även Yeoh och 
Koronios (2010) studie då de huvudsakligen består av organisatoriska faktorer till skillnad 
från Chenoweth m.fl. (2006) som fokuserade mer på tekniska faktorer. Mellan Wixom och 
Watsons (2001) och Yeoh och Koronios (2010) studier kunde vi se många likheter.  Däremot 
har Yeoh och Koronios (2010) studie fler faktorer, det såg vi som en fördel då detta bidragit 
till att vår studie blivit mer omfattande. Även det faktum att Yeoh och Koronios (2010) studie 
är den senast framställda av de tre vi presenterat gjorde att vårt val föll på Yeoh och Koronios 
(2010).  
 
Vi bedömde Yeoh och Koronios studie från 2010 som pålitlig med tanke på det gedigna 
arbetet som ligger till grund för resultatet av forskningen. Att studien även blivit citerad ett 
flertal gånger av andra forskare anser vi ökar dess validitet ytterligare.   
 
Vi anser att kritiska framgångsfaktorer kan vara en god vägledning i implementeringen av IT-
system för de organisationer som saknar eller har bristande kunskaper inom området. Då det 
möjliggör för organisationer att optimera sina resurser på de kritiska faktorerna. Det ser vi 
som en fördel då de ideella organisationer som deltog i vår studie kontrolleras av Svensk 
Insamlingskontroll och därmed har begränsade ekonomiska resurser för den här typen av 
investeringar (Insamlingskontroll Föreskrifter 2016). 
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2.6 Presentation av teori                                                                          

2.6.1 Bakgrund till Model of critical success factors for BI systems 

William Yeoh och Andy Koronios presenterade våren 2010 en studie där de redogör de 
kritiska framgångsfaktorerna för en BI-implementation. Studien presenteras i en modell 
bestående av de tre huvudkategorierna Organisation, Process och Technology. Dessa 
kategorier är i sin tur uppdelande i sju faktorer. Studien är resultatet av en Delphi-studie (se 
2.5.2) samt en fallstudie som de genomfört tillsammans med en grupp BI experter. Syftet med 
studien är att undersöka och identifiera en uppsättning kritiska framgångsfaktorer med hjälp 
av BI experternas kunskap och erfarenhet (Yeoh och Koronios 2010). 
 
Att implementera ett BI-system är en komplicerad uppgift som kräver stora resurser. Trots 
detta finns det en begränsad kompetens gällande de kritiska framgångsfaktorer som råder 
kring införandet av BI i en organisation. Deras forskning syftar till att eliminera den klyfta 
som existerar mellan den akademiska världen och användarna, genom att undersöka hur de 
kritiska framgångsfaktorerna påverkar ett BI-systems framgång (Yeoh och Koronios 2010). 
 
För att komma fram till studiens resultat genomförde Yeoh och Koronios en kvalitativ ansats i 
två steg.  Första steget var att använda en Delphi-metod där 15 stycken BI-experter fick 
genomföra tre olika studier. Delphi-metoden resulterade i ett ramverk bestående av kritiska 
framgångsfaktorer anpassat för BI implementering. I andra steget blev ramverket validerat 
genom en rad fallstudier som genomfördes på stora komplexa organisationer. Det empiriska 
resultatet av fallstudierna fick bygga konstruktionen och tillämpligheten av ramverket. 
Resultatet av forskningen visar att de organisationer som tar hänsyn till de kritiska 
framgångsfaktorerna kommer med större sannolikhet uppnå ett bättre resultat av sin BI 
implementation (Yeoh och Koronios 2010). 
 

2.6.2 Delphi-studie                                        

Delphi-metoden utarbetades i USA i början av 1960-talet och är en utav de första utformade 
metoderna inom den moderna framtidsforskningen. Metoden går ut på att ett antal experter 
inom det utvalda ämnet får besvara frågor oberoende av varandra. Svaren sammanställs sedan 
anonymt och därefter har experterna möjlighet att ändra sina svar i ett antal omgångar. 
Metoden skulle kunna beskrivas som en anonym intervjuprocess. Målet med metoden är att 
experterna, utan att bli påverkade av varandra, ska komma fram till en gemensam ståndpunkt 
(Ingelstam 2015).   
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2.7 Presentation av Model of critical success factors for BI systems 
 

 
 

Ramverk för kritiska framgångsfaktorer för implementering av BI-system (Yeoh och Koronios 2010, s 25). I 
Ramverket visas sju övergripande rubriker som Yeoh och Koronios (2010) presenterar mer ingående i deras 

forskningsresultat. Dessa rubriker har vi i uppsatsen valt att översätta till Svenska.  
Figur 1 

 

2.7.1 Organisations dimension: Engagerat ledningsstöd och sponsring 

Ett engagerat ledningsstöd och sponsorskap är bland det viktigaste när det kommer till 
implementering av BI-system i en organisation. Ett konsekvent stöd av ledningen samt att 
sponsorskapet kommer från affärssidan leder till att det är lättare att säkra de nödvändiga 
operativa resurserna såsom finansiering, mänskliga färdigheter och andra väsentliga 
krav.  Det påpekar även att det är en fördel att sponsorskapet kommer från just affärssidan i 
företaget snarare än från IT-sidan. Ansvaret för införandet av BI bör även placeras på 
ledningsnivå, då det kan komma att avslöjas känslig företagsinformation under 
implementeringen (Yeoh och Koronios 2010).                                                              

2.7.2 Organisations dimension: Tydlig vision och väletablerat Business Case  

När en organisation ska implementera ett beslutsstöd är det viktigt att ha ett etablerat Business 
case som kan leda genomförandet. Ett Business case bör vara anpassat till den strategiska 
visionen och därmed uppfylla företagets mål och tillgodose behoven. Då en vision ska tas 
fram för ett BI-system är det viktigt att den går parallellt med de centrala målen i 
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verksamheten, på så sätt är det lättare att få ledningsstöd. Oftast är det inte de tekniska 
utmaningarna som orsakar att ett projekt blir misslyckat, det är när BI-systemet inte går i linje 
med Business caset samt inte uppfyller de centrala målen i organisationen. En annan viktigt 
del är att förstå att ett BI-system inte är ett projekt utan en process, då utvecklingen av 
systemet sker dynamisk. Systemet är under ständig förändring och riktningen är inte alltid 
förbestämd. Storleken på datalagret med all information hos de flesta nya BI-system 
fördubblas ofta under det första verksamhetsåret. Även antalet användare ökar markant under 
denna period (Yeoh och Koronios 2010). 

2.7.3 Process dimension: Affärscentrerad Champion och en balanserad 
projektgrupp        

Det är viktigt att ha en person som förstår sig på både affärssidan och IT-sidan och kan 
säkerställa samarbetet mellan dessa parter, en så kallad Champion. En Champion ska ha 
förmågan att översätta affärskrav till funktionella krav i systemet. Det är också viktigt att 
personen är affärsinriktad eftersom hen då kommer kunna förutse de organisatoriska 
utmaningarna och ändra kurs därefter. Det är även viktigt att denna person främst har de 
strategiska och organisatoriska perspektiven i fokus istället för att fokusera på de tekniska 
frågorna. Att ha en bred och kompetent projektgrupp under implementeringsprojektet är också 
någonting som bör prioriteras. Typiska uppgifter för projektgruppen är bland annat att ta itu 
med olika plattformar, ett flertal gränssnitt, anslutningar till befintliga system och en rad olika 
verktyg. Alla dessa uppgifter kräver personer med olika kompetenser och färdigheter, så en 
lämplig blandning av teknisk och affärsmässig kompetens i projektgruppen är nyckeln till 
framgång (Yeoh och Koronios 2010).                                                          

2.7.4 Process dimension: Affärsdrivet och ett iterativt utvecklingsarbete  

En affärsdriven och iterativ utvecklingsstrategi är viktigt för att nå en framgångsrik BI-
implementation. Framgången bygger på att ha en tydlig och väl kommunicerad avgränsning, 
med en realistisk tidsplan och budget. En grundlig planering och avgränsning underlättar även 
för flexibilitet och anpassningsförmåga till förändrade krav under projektets gång. Det är 
bättre att börja med små förändringar och liten utveckling, som sedan stegvis ökar 
allteftersom beslutsstödet införs. Implementeringen bör alltså ske iterativt i små steg för bästa 
effekt. En anledning till detta är att moderna företag förändras i snabb takt och alltid söker 
efter att identifiera de omedelbara effekterna av förändringar. Iterativ implementering är då 
mer försiktig och erhåller verktyg i korta mätbara steg. En iterativ utvecklingsprocess är att 
föredra framför en storskalig utvecklingsprocess då den inte är förknippad med lika stora 
risker. Genom att arbeta iterativt kan även berörda parter kontinuerligt bli uppdaterade om 
projektet för att upprätthålla deras intresse. Detta leder också till att intressenter kan se 
resultat, deras förmåga att ta ansvar ökar, det underlättar även kunskapsöverföring och 
möjliggör långsiktiga lösningar (Yeoh och Koronios 2010).   

2.7.5  Process dimension: Användarorienterat förändringsarbete  

Användarorienterat förändringsarbete är viktigt då ett högt användardeltagande i 
förändringsprocessen leder till att användarna lättare kan kommunicera sina behov och 
därmed bidra till att säkerställa att systemet ger den nytta som användarna efterfrågat. En 
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formell användare med goda kunskaper om hela systemet bör vara med och framföra de krav 
och förväntningar som slutanvändarna har. Då det är givet att användarna vet bättre vad de 
behöver än utvecklarna och IT-arkitekterna som saknar direkt erfarenhet av systemet. En 
nyckelanvändare av systemet bör också vara med under förändringsprocessen, eftersom de 
kan komma med värdefulla förslag och idéer som projektteamet annars kan förbise (Yeoh och 
Koronios 2010).   

2.7.6 Teknisk dimension: Affärsdrivet, skalbart och flexibelt tekniskt ramverk  

Det är viktigt att den tekniska ramen för ett BI-system måste kunna hantera skalbarhet och 
uppfylla flexibilitets krav i linje med dynamiska affärsbehov. Ett flexibelt krav är när 
systemet är lätt att bygga ut och modifiera i framtiden (Einarsson 1996). Medan ett skalbart 
krav är när systemet ska kunna modifieras utan försämrad prestanda (ComputerSweden, 
Skalbart 2016). Detta för att ett BI-system har en tendens att växa oväntat mycket. En flexibel 
och skalbar infrastruktur möjliggör då enkel expansion av systemet för att kunna anpassas till 
de förändrade informationsbehoven (Yeoh och Koronios 2010). 

2.7.7 Teknisk dimension: Hög datakvalité och integritet  

Huvudsyftet med ett BI-system är att integrera data från företagets olika IT-system. För att på 
så sätt kunna göra avancerad dataanalys och förbättra beslutsprocessen. För att uppnå en 
framgångsrik implementation av BI-system har datakvalitén och dataintegriteten en 
avgörande betydelse. Det är inte lönt att implementera BI-system om datakvalitén är låg, 
eftersom datan inte går att analysera. Det är även väsentligt att datan är standardiserad och har 
gemensamma namn inom organisationen. Därmed kan intressenter lättare förstå 
informationen i systemen. Det möjliggör tvärfunktionell användning av systemet och på så 
sätt kan systemet användas över avdelningsgränserna (Yeoh och Koronios 2010). 
                                                                                         

2.8 Kritik mot Yeoh och Koronios teori 
Yeoh och Koronios studie från 2010 är en utav de mest citerade studierna inom BI 
implementation, men trots det har vi kunnat identifiera några svagheter. För det första finns 
det inte några mätkriterier för att dra allmänna slutsatser av resultatet. Resultatet bygger även 
på forskarnas egna erfarenheter och det kan leda till att subjektiva åsikter väger in för mycket. 
Även det faktum att Yeoh och Koronios (2010) studie presenterades för sex år sedan kan ha 
påverkat relevansen i studiens slutsatser, då stor utveckling skett under de senaste åren inom 
området. 
 
Ytterligare kritik kan riktas mot att använda modellen som ramverk till vår studie då den inte 
är anpassad för ideella organisationer. Delphi-studien samt fallstudierna grundar sig i 
erfarenheter från stora organisationer i näringslivet. Då vi valt att fokusera på icke 
vinstdrivande organisationer kan det finnas skillnader mellan hur de bör implementera 
beslutsstöd i jämförelse med hur näringslivet bör göra för att nå framgång. 
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3. Metod 
I det här avsnittet redovisas de metodval som gjorts samt de olika tillvägagångssätten. 

3.1 Forskningsstrategi                                                                                     
Vår frågeställning syftar till att ta fram vilka kritiska faktorer ideella organisationer bör ta 
hänsyn till vid implementering av beslutsstöd. Denna studie bygger därav på kvalitativa 
intervjustudier genomförda med respondenter som har kunskap om beslutsstödet i deras 
organisation. Vid en kvalitativ studie erhålls data via kommunikation så som intervjuer och 
enkäter (Oates 2006). Insamling av data skedde i vårt fall genom intervjuer av respektive 
respondent, som kom att spelas in med respondentens godkännande. Detta för att kunna vara 
mer närvarande under intervjun, komma med följdfrågor och i efterhand analysera svaren 
(Oates 2006).  Fördelarna med att vi använde oss av en kvalitativ studie var att den insamlade 
datan blev innehållsrik och detaljerad. Transkriberingen av vårt intervjumaterial resulterade i 
stora mängder data som vi undersökte, analyserade samt sammanställde. För att få en 
överskådlig sammanställning delade vi upp svaren i kategorierna; Bakgrund till 
Implementering, Implementeringsprojektet och Efter implementering. 
 
Vi har genomfört en fallstudie av mindre karaktär. Enligt Oates (2006) är en fallstudie ofta 
kvalitativ samt att den avgränsar sig till ett specifikt område, i vårt fall är avgränsningen 
implementering av beslutsstöd inom ideella organisationer. Oates (2006) beskriver även en 
fallstudie som en empirisk undersökning som ämnar ge djupgående kunskaper i det utvalda 
ämnet. Vi anser att fallstudien vi genomfört är en beskrivande fallstudie. Detta då studien 
berör en specifik företeelse inom dess kontext (Oates 2006). Utifrån våra intervjuer kommer 
analysen fokusera på hur våra respondenter uppfattade implementeringen, därefter kommer vi 
att föra en diskussion kring detta.                
                                        

3.2 Forskningsparadigm 
I vår studie har vi utgått ifrån det interpretativistiska forskningsparadigmet. Det 
interpretativistiska paradigmet strävar efter att skapa en uppfattning om hur människor och 
organisationer fungerar i ett socialt sammanhang utifrån verkliga situationer (Oates 2006). Då 
vi genomförde en intervjustudie är det viktigt att ha i åtanke att empirin grundar sig i en 
subjektiv uppfattning, det finns inte bara en sanning. Det vi människor uppfattar som sanning 
eller kunskap bygger på våra egna individuella erfarenheter och föreställningar. I kvalitativa 
studier som i vårt fall, tyckte vi att det interpretativistiska paradigmet var att föredra då vi 
eftersträvade olika tolkningar och synsätt snarare än en kollektiv sanning. 
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3.3 Empirisk datainsamling 
För att samla in empirin till vår studie har vi valt att genomföra intervjuer via personliga 
möten samt mejlkorrespondens. Vi valde intervjuer för att vi ville komma åt personlig 
kunskap och erfarenheter hos våra respondenter. De personliga intervjuerna vi genomförde 
var av semistrukturerad karaktär. Enligt Oates (2006) innebär semistrukturerade intervjuer att 
intervjuaren förbereder en intervjumall med förbestämda frågor, men frågorna kan komma att 
ändras under intervjuns gång samt att följdfrågor kan tillkomma. Hur intervjun var uppbyggd 
beskrivs mer utförligt i avsnittet nedan; Intervjuupplägg 3.5.  
 
Intervjuerna skedde på organisationerna; Rädda Barnen, SOS Barnbyar och Hjärt-
Lungfonden. Samtliga intervjuer genomfördes på organisationernas huvudkontor i 
Stockholm. Intervjuerna varade mellan 40-50 minuter, totalt genomföres tre personliga 
intervjuer. Vi hade även en kortare kompletterande mejl-intervju med en IT-ansvarig på 
Rädda Barnen gällande de tekniska frågorna.  

3.4 Val av respondenter 
För att etablera kontakt med respondenterna gjordes en kartläggning över de ideella 
organisationer som är mest etablerade i Sverige idag. Därefter gjordes ett urval av vilka 
organisationer som var intressanta för vår studie. Nästa steg var att kontakta de personer på 
respektive organisation som vi trodde kunde ha den kunskap som krävdes för att besvara 
diverse frågor. Detta gjordes via telefonkontakt då vi snabbt märkte att vi inte fick någon 
respons via mejl. Vi är medvetna om att urvalet av respondenter kan påverka vårt resultat i 
studien då vi enbart kontaktade respondenter med kompetens inom IT och analys. Dock anser 
vi att de respondenter vi intervjuade besatt rätt kunskap för att kunna besvara intervjufrågor. 
 
Då många inom de organisationer vi kontaktade hade sin mest hektiska tid på året var det till 
en början vissa svårigheter med att etablera kontakt med relevanta respondenter. Tiden och 
det faktum att det var få på organisationerna som hade den IT-kompetens våra intervjufrågor 
krävde har även påverkat vårt val av antalet respondenter. Detta kan ha påverkat studiens 
resultat och därmed haft en inverkan på dess reliabilitet och validitet. Vi anser dock att de 
respondenter som medverkade i vår studie bidrog med givande expertis då de flesta jobbade 
nära beslutsstödsprocessen. Antalet organisationer och det faktum att organisationerna vi 
intervjuat är bland de största i Sverige, mätt i insamlade medel, bidrar även till ökad relevans 
för vår studie (FRII 2016). 
 

3.5 Intervjuupplägg 
För att säkerhetsställa att intervjuerna faktiskt undersökte det studien ämnar besvara 
utformade vi en intervjumall (se Bilaga 1) där frågorna var i linje med vår teoretiska 
utgångspunkt. De intervjufrågor som ställdes var uppdelade i fem huvudkategorier och fem 
underkategorier. De fem huvudkategorierna var; Inledning/Bakgrund, Generella/ 
Övergripande frågor, Yeoh och Koronios (2010) Model of critical success factors for BI 
systems, Effekter och Avslutning. De fem underkategorierna var; Informationshantering, 
Bakgrund till Implementering, Organisation, Process, Teknologi. Inledning/bakgrunds 
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frågorna syftade till att ge en bild av personen vi intervjuade, deras arbetsroll i organisationen 
samt hur verksamheten fungerar i helhet. Under kategorin Generella/Övergripande frågor 
valde vi att ha underkategorierna; Informationshantering och Bakgrund till Implementering. 
 
Under kategorin Informationshantering ställde vi frågor som berör organisationens 
Informationshanteringsbehov, vad de lagrar för typ av data, hur många system de använder 
sig av samt hur systemen integrerar med varandra. Detta för att få en bild av hur 
organisationen bearbetar och analyserar information. Bakgrund till Implementerings frågorna 
syftar till att kartlägga varför organisationen valde att skaffa beslutsstöd. 
 
Under kategorin Yeoh och Koronios (2010) Model of critical success factors for BI systems 
gick vi in på hur organisationen praktiskt bar sig åt när de införde beslutsstödet. Yeoh och 
Koronios (2010) modell är uppdelad i tre kategorier så vi valde att också utforma 
intervjufrågorna efter dessa; Organisation, Process och Teknologi. Organisationsfrågorna 
fokuserade på ledningsstödet och visioner med beslutsstödet. Processfrågorna syftade till att 
kartlägga hur användarna fick vara med under förändringsarbetet samt hur projektplaneringen 
gick till. Sista delen i Yeoh och Koronios (2010) modell tar upp den tekniska aspekten i 
införandet av BI i en organisation. Där frågade vi respondenterna om verktyget var flexibelt 
och skalbart samt om deras datakvalité var hög. Under rubriken Effekter ställde vi frågor som 
berörde den upplevda effekten av införandet av beslutsstödet i organisationen, hur deras 
arbete har förändrats och hur de använder beslutsstödet idag. Sista delen i intervjun bestod av 
avslutande frågor, vi frågade om vi fick använda respondenternas namn i uppsatsen samt om 
vi kunde återkomma med kompletterande frågor om det skulle bli aktuellt. 
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4. Empiri 
I den här delen kommer vi att presentera resultatet av de intervjuer som genomfördes med de 
tre ideella organisationerna Rädda Barnen, SOS Barnbyar och Hjärt-Lungfonden.  

4.1 Rädda Barnen 
Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för barnens rättigheter.  Deras 
verksamhet grundar sig i FN:s Barnkonvention. Rädda Barnen verkar både i Sverige och 
internationellt. I Sverige fokuserar de på lokala verksamheter till exempel läxläsning, 
insamling till lokala arbeten samt politisk påverkan. Internationellt så verkar de för mer 
långsiktiga program för barn som är utsatta och för att de ska få en bättre framtid. Det går 
även in med livräddande insatser i katastrof- och krigssituationer. Idag har de cirka 75 955 
medlemmar och 45 anställda på Rädda Barnens kansli (Rädda Barnen 2015). 
 

4.1.1 Intervju med Rädda Barnen 

 
Intervjun på Rädda Barnen genomfördes med Våril Thord, marknadsanalytiker på 
kommunikations och insamlingsavdelningen i Stockholm. Thord är en av de två analytikerna 
som idag arbetar på Rädda Barnen. Hennes huvudsakliga uppgift är att samla in data från den 
interna databasen bestående av givare, därefter bearbeta, sammanställa och analysera denna 
(V.Thord, Marknadsanalytiker vid Rädda Barnen, 23 nov, 2015). 
 
Vi hade även en mindre kompletterande mejl-intervju med David Häggmark, 
Systemutvecklare och Databasadministratör på Rädda Barnen. Han besvarade frågor 
angående implementationen från ett mer tekniskt perspektiv (D.Häggmark, Systemvetare vid 
Rädda Barnen, 11 nov, 2015 och 7 jan, 2016). 
 

4.1.2 Bakgrund till implementering 

Anledningen till att Rädda Barnen valde att implementera beslutsstöd, närmare bestämt 
Qlikview, var främst analytikernas förtjänst. De fanns ett behov av att förenkla arbetet 
gentemot databasen, de saknade ett datalager och var därför tvungna att gå direkt in i 
databasen varje gång de ville ta fram och sammanställa information. Detta var otroligt 
tidskrävande så de tog beslutet att införa ett beslutsstöd för att förenkla och effektivisera 
arbetet för analytikerna. 
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4.1.3 Under Implementeringen 

På Rädda Barnen var det analytikerna som tog initiativet till att införa ett beslutsstöd. De hade 
inte några problem med att få ledningsstöd i frågan. De anställde en extern projektledare som 
hjälpte till att bestämma vilket beslutsstöd som skulle vara mest lämpligt för organisationen. 
Tanken var att projektledaren skulle vara med och leda implementeringsprojektet men 
projektledaren hoppade av i ett tidigt skede. 
 
Thord menar att analytikerna till en början hade tagit fram en tydlig kravspecifikation med 
krav och mål över vad de ville få ut av systemet. Då projektledaren slutade anser dock Thord 
att hon och de andra analytikerna blev exkluderade från projektet, medan IT-avdelningen tog 
över ansvaret. Därefter blev projektet i hög grad IT-drivet. IT-sidan omformulerade 
projektbeskrivning, kraven och de mål som analytikerna hade formulerat. Thord tror att 
kraven hade blivit bättre om kommunikationen hade fungerat mellan IT-sidan och 
analytikerna. Thord nämnde att kommunikations problematiken kunde förhindrats om de haft 
en medlare mellan de olika parterna, då varken hon eller någon av de andra analytikerna hade 
någon kunskap om systemutveckling. 
 
Häggmark på IT-sidan tog fram en “proof of concept”, det vill säga ett förslag på hur 
systemet kan komma att se ut. Detta systemförslag menar dock Thord var ofullständigt då det 
enligt henne inte var utformat efter analytikernas behov. Även här anser Thord att 
kommunikationen mellan parterna brustit. Hon antyder att analytikerna fick vara med under 
förändringsprocessen till en viss del, då de fick komma med önskemål på förbättringar och 
funktioner i systemet. Det gäller även idag när de upptäcker funktioner som saknas, då 
åtgärdar IT-sidan detta. Så allt eftersom arbetet med beslutsstödet har fortlöpt har nya 
funktioner implementeras efter behov.   
 
Hon upplevde inte att det fanns någon uttalad projektgrupp efter det att projektledaren 
hoppade av. Implementationen av beslutsstödet skedde iterativt, det var Häggmark och Thord 
som laborerade med de olika funktionerna i systemet. Enligt Häggmark så krävdes det inga 
stora ändringar av datan, då datakvalitén redan var hög innan implementationen. De har själva 
utvecklat sina databaser och har jobbat aktivt och löpande i många år med deras datakvalité 
och datakonsistens. Han delgav att systemet är skalbart utifrån ett prestandaperspektiv och 
även flexibelt men att det krävs en del arbete när de vill integrera nya datakällor. 

4.1.4 Efter implementeringen 

För närvarande är Thord nöjd med beslutsstödet och hon tycker att det är flexibelt och lätt att 
använda. Det är enkelt att ta bort och lägga till information ifall behovet uppstår. Som 
exempel delgav hon att de hade infört Swish som betalningsmetod i september och en vecka 
senare var det tillagt i beslutsstödet. Implementeringen av beslutsstödet har bidragit till ett 
förenklat arbete för analytikerna på Rädda Barnen. Arbete som förut tog fyra timmar att 
utföra går nu att göra direkt med hjälp av Qlikview. Thord tycker att arbetet definitivt har 
blivit mer effektivt och glädjefyllt. Skulle Rädda Barnen göra om sin implementering hade de 
förmodligen lagt mer tid på att framställa en kravspecifikation som var utformad efter hela 
verksamhetens behov och inte bara IT-sidan.   
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4.2 SOS Barnbyar 
SOS Barnbyar finns i dag i 134 länder. Kärnan i deras verksamhet är barnbyar, deras mål är 
att föräldralösa barn ska få en trygg uppväxt. De driver omkring 550 barnbyar runt om i 
världen idag. De jobbar även med att hålla ihop och stärka familjer så att barnen kan bo 
hemma (SOS Barnbyar, det här är SOS Barnbyar, 2015). I Sverige är de 43 anställda som 
jobbar med att samla in pengar till olika projekt världen över, de värvar även månadsgivare 
samt arbetar med opinionsbildning kring barnrättsfrågor. SOS Barnbyar Sverige är en del av 
en federation, bestående av flera samarbetande länder världen över (SOS Barnbyar, Vår 
organisation, 2015). 

4.2.1 Intervju med SOS Barnbyar   

Intervjun på SOS Barnbyar genomfördes med Christopher Svensson, IT-ansvarig på 
Stockholmskontoret (C.Svensson, IT-ansvarig vid SOS Barnbyar, 13 nov, 2015 och 23 nov, 
2015).  

4.2.2 Bakgrund till implementering 

Steget till att implementera beslutsstödet var ett naturligt steg då deras tidigare system var 
föråldrat samt att de ville skapa mer synergieffekter med den internationella federationen. De 
fanns behov av ett bättre rapportverktyg där de kunde visa grafer och dashboards. Därmed 
utvecklades ett beslutsstödsystem av en intern leverantör i federationen, utveckling skedde i 
Österrike.  

4.2.3 Under implementeringen 

Beslutet om att inför ett nytt beslutsstöd togs av ekonomichefen och insamlingschefen, men 
det var sedan ledningsgruppen som tog det sista beslutet om att starta projektet. 
Ledningsgruppen tog fram en styrgrupp som bestod av ekonomi-, insamling- och 
företagschefen, dessa utsåg i sin tur ett antal projektledare. Det var dock tvivelaktigt vem som 
var ägare för systemet.  Svensson anser att det inte var någon svårighet att få med sig 
ledningen, dock menar han på att ledningen hade kunnat engagera sig mer under processen. 
Det bristande ledningsstöd ledde till att de inte lyckades förankra och påvisa vikten av att byta 
ett system hos organisationen. 
 
Innan SOS Barnbyar implementerade det nya beslutsstödet så hade de inte satt upp några 
tydliga visioner eller mål med det nya systemet. Svensson anser att de skulle behövt målbilder 
och visioner utifrån alla olika avdelningar samt att dessa mål borde integrerats med de 
centrala målen för organisationen. Svensson hade endast fokuserat på de tekniskt kraven som 
systemet krävde, målet var att försöka eliminera de manuella processerna. Innan 
implementeringen genomfördes intervjuer och workshops av leverantören, intervjuerna 
gjordes på ekonomiavdelningen och insamlingsavdelningen. Dessa ledde inte till visioner och 
framtidsbilder utan de kartlade de befintliga arbetssätten och rutinerna. Han menar att det 
skulle varit bättre att utvärderat dessa innan de påbörjade en upphandling av ett nytt system. 
Svensson antyder att det skulle ha lett till att de hade kunnat effektivisera rutiner och låtit de 
stödja framtida funktioner. Han menar även att de borde fokuserat på att intervjua alla på 
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respektive position, de hade då fått fram både funktionella och icke funktionella krav samt 
visionen med systemet. 
 
Under implementationen hade styrgruppen ansvaret för projektet, men som tidigare nämnt var 
det oklart vem som var ägare av systemet. Projektgruppen bestod av en huvudprojektledare, 
två del projektledare och en användare. Detta anser Svensson var en alldeles för liten 
projektgrupp. Han menar på att de fattades kompetens på ett flertal områden inom projektet. 
Detta ledde till att vissa funktioner saknades när systemet produktionssattes. Han säger även 
att de hade vunnit på att ta in en extern konsult under implementeringen för att kunna 
tillgodose de dolda kraven och användarvänligheten. 
 
Innan implementeringen fanns det ett behov av att tvätta databasen, det vill säga ta bort, rätta 
och uppdatera den. Detta anser Svensson gick smidigt även om det var ett omfattande arbete, 
då de var tvungna att lägga till ny data från en helt annan databas som hade en annan struktur. 
De var omkring tre slutanvändare som arbetade tätt med leverantören gällande uppsättning 
och testning av funktioner. När övergången från det gamla systemet till det nya ägde rum 
genomfördes det övergripande i hela organisationen samtidigt. 

4.2.4 Efter implementeringen 

När vi frågade Svensson om deras system var skalbart och flexibelt hade han svårt att svara på 
det då de bara är kravställare medan teamet nere i Österrike och Tyskland utvecklar systemet. 
 
Svensson anser att de flesta är nöjda med dagens beslutsstöd. Svensson menar dock att arbetet 
inte nödvändigtvis har blivit mer effektivt efter implementationen. Om SOS Barnbyar hade 
gjort implementationen idag så hade de gjort vissa saker annorlunda. Svensson menar att det 
skulle funnits en tydlig ägare till systemet. Det skulle också som nämnts tidigare haft fler 
projektledare så de täckte alla avdelningar på organisationen. Något som verkligen ska tänkas 
på till nästa systembyte är att ha tydliga mål samt visioner för systemet. De hade även 
prioriterat djupgående intervjuer och workshops med alla i organisationen och fått fram 
funktionella och icke funktionella krav.   

4.3 Hjärt-Lungfonden 
Hjärt-Lungfonden är en ideell organisation vars huvudsakliga uppgift är att samla in och dela 
ut pengar till speciellt utvald svensk hjärt- och lungforskning. Detta för att bekämpa vår tids 
stora folksjukdomar, hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Organisationer har idag omkring 2000 
medlemmar och på deras kansli i Stockholm arbetar ca 35 personer. Verksamheten är helt 
beroende av gåvor då fonden inte får något statligt stöd (Hjärt-Lungfonden 2015). 

4.3.1 Intervju med Hjärt-Lungfonden 

 
Intervjun med Hjärt-Lungfonden genomfördes med Dan Olsson. Olsson började på Hjärt-
Lungfonden som IT-konsult för att då stödja deras precis påbörjade implementeringsprojekt. 
Han fick kort därefter anställning och hans yrkesroll idag är IT-ansvarig (D.Olsson, IT-
ansvarig vid Hjärt-Lungfonden, 8 dec, 2015). 
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4.3.2 Bakgrund till implementering 

Framtagandet av ett nytt system började 2010 när ledningsgruppen såg ett behov av bättre 
analysverktyg. Hjärt-Lungfonden tog då beslutet att egenutveckla ett nytt beslutsstöd som är 
en uppdaterad version av deras tidigare system. Anledningen till att de valde att egenutveckla 
ett system var för att de ansåg att de system som fanns att köpa på marknaden väldigt sällan är 
anpassade för den typ av verksamhet som Hjärt-Lungfonden bedriver. 

4.3.3 Under implementeringen 

När Olsson började arbeta på Hjärt-Lungfonden upplevde han att implementeringsprojektet 
hade ett stort ledningsstöd. Han anser att Hjärt-Lungfonden är en väldigt professionell 
organisation och även om de inte är en IT-organisation är ambitionsnivån hög gällande IT-
projekt. Detta tror Olsson har varit en bidragande faktor till att implementationen av 
beslutsstödet blev framgångsrikt. Han menar på att det alltid har funnits ett tydligt mål med 
implementationen, vad systemet skulle göra och tillföra. Beslutsstödet utformades helt i linje 
med Hjärt-Lungfondens affärsmål och varje unik funktion i systemet finns där för att stödja 
ett visst specifikt mål. 
 
Projektet hade problem i uppstartsfasen, då organisation förlitade sig på att den externa IT-
leverantören de tagit hjälp av skulle förstå vad verksamheten gör. Olsson menar att de olika 
parterna pratade förbi varandra, saker som var självklart för verksamheten var inte självklart 
för IT-konsulterna då de inte har insikt i hur verksamheten arbetar. När Olsson fick 
anställning som IT-ansvarig valde han därför att flytta de externa IT-konsulterna till Hjärt-
Lungfondens kontor. Detta gjordes eftersom han ansåg att det var viktigt att konsulterna 
skulle få en förståelse för verksamheten. Alla IT-konsulter som är på Hjärt-Lungfonden idag 
kan verksamheten, vilket Olsson menar är en förutsättning för att lyckas. 
 
Projektgruppen som var med och ledde implementationen av beslutsstödet bestod av en 
blandning yrkesroller, detta för att olika intressenter till systemet skulle få sin röst hörd. Hjärt-
Lungfonden hade ett högt användardeltagande under implementeringen. Olsson antyder att 
organisationen inte var medveten om det omfattande arbete som krävdes av dem. Användarna 
fick bland annat vara delaktiga i framställandet av krav samt testningen av systemet. Detta var 
stundtals problematiskt då de inte var användarnas huvudsakliga uppgift, de hade mycket 
annat att göra samtidigt som kravframställningen var tidskrävande. Men det har i slutändan 
ändå lett till att systemet nu är anpassat och framtaget för hela verksamheten, användarna har 
fått vara med under hela processen och är det fortfarande. Att användarna fick ta del av 
systemet så tidigt tror däremot Olsson har påverkat deras uppfattning av systemet. Han menar 
att när de varit med och sett alla problem som systemet kantades av under projektets gång, har 
det bidragit till att användarna har lägre tolerans mot systemet. Han påvisade detta genom att 
delge att Hjärt-Lungfonden har ett kontor på Gotland, de fick systemet levererat som ett 
färdigt paket och har alltså inte varit med och sett de problem systemet haft. De på Gotland 
fick nyligen svara på en enkät om vad de tycker om beslutsstödet och de gav det högsta betyg. 
Vilket de anställda i Stockholm inte har gjort, detta tror Olsson har att göra med att de i 
Stockholm var med från start. 
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Implementationen av beslutsstödet skedde mer eller mindre i hela organisationen samtidigt. 
Med facit i hand tror Olsson att det hade varit lättare att implementera det i liten skala först 
och använt en mer iterativt utvecklingsmetod, de gjorde det delvis men hade kunnat göra det i 
större utsträckning. De hade även svårigheter med att föra in den gamla datan från det tidigare 
systemet till det nya då de två systemen inte matchade med varandra. De var tvungna att se 
över datakvalitén och därefter tvätta den gamla datan innan den fördes in i det nya systemet. 

4.3.4 Efter implementeringen 

Så här i efterhand kan Olsson konstatera att de lyckas bygga ett system med bra arkitektur. 
Det är lätt att lägga till nya funktioner och göra förändringar ifall nya informationsbehov 
skulle uppstå. 
 
Hade Hjärt-Lungfonden gjort implementationen idag hade de gjort vissa saker annorlunda. De 
hade bland annat lagt mer tid på modellering, samt gjort en relationsdatabasmodell eller en 
objektmodell, med krav på att modellen skulle vara lätt att kommunicera till verksamheten. 
Olsson anser att en enkel modell kan organisationen diskutera kring och ställa kontrollfrågor 
för att skapa sig en förståelse och en bra grund till systemet. Olsson hade även valt att efter 
det ta fram en kravspecifikation för att stämma av med modellen. Han betonar även vikten av 
att få användarna att förstå att de måste vara aktiva under implementeringsprojektet, då de har 
störst möjlighet att kommunicera sina förväntningar på systemet. 
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5. Analys 
Under detta avsnitt presenteras en analys av det empiriska materialet. Analysen kommer ske 
utifrån de teoretiska utgångspunkter som presenteras (se avsnitt 2). Teorin vi valt att använda 
är ett modell framtaget av Yeoh och Koronios (2010). Modellen bygger på tre 
huvudkategorier, där vardera huvudkategori innefattar två till tre underkategorier. Dessa 
kategorier beskriver olika faktorer som enligt Yeoh och Koronios (2010) modell är de mest 
kritiska för en lyckad beslutsstödsimplementation. Vi ämnar analysera de kritiska faktorerna 
som framkommit i empirin i relation till den valda teorin. 

5.1 Analys av den organisatoriska dimensionen 
Den första huvudkategorin i Yeoh och Koronios (2010) modell Organisations dimension, den 
består av underrubrikerna Engagerat ledningsstöd och sponsring samt underkategorin Tydlig 
vision och väletablerat Business Case.                               
                                                           

5.1.1 Engagerat ledningsstöd och sponsring 

Ett engagerat ledningsstöd är enligt Yeoh och Koronios viktigt vid implementeringen av 
beslutsstöd. De menar även att det är fördelaktigt om sponsorskapet kommer från affärssidan 
snarare än IT-sidan. De indikerar också att implementationen ska ske på en ledningsnivå för 
att inte sprida känslig information. 
 
Alla organisationer var överens om att ledningsstöd var en viktig faktor när det kommer till 
att implementera beslutsstöd. Samtliga organisationer delgav att de hade ett ledningsstöd i 
beslutet att implementera beslutsstöd, men på Rädda Barnen och SOS Barnbyar fick de inte 
det stöd de hade behövt under själva implementeringsprojektet. Det bristande ledningsstödet 
kan varit en orsak till att de hade problem med att tillsätta de resurser och den kompetens som 
hade behövts för att beslutsstödet skulle blivit utformat i linje med hela verksamhetens behov. 
Hade ledningen gett ett tydligare stöd under hela implementationsprojektet hade dessa 
problem förmodligen inte uppstått i samma utsträckning. Hjärt-Lungfonden upplevde däremot 
ett starkt ledningsstöd under hela processen. Ledningen hade även höga ambitioner med 
implementeringen av det nya beslutsstödet. Detta har bidragit till att de kunde fördela och 
tilldela de resurser som behövdes utan problem. Det engagerade ledningsstödet kan också ha 
lett till att de kunde förankra och påvisa vikten av ett systembyte hos användarna i 
organisationen. Enligt Yeoh och Koronios (2010) bör även ansvaret placeras på ledningsnivå 
för att inte sprida känslig företagsinformation, detta var dock inget våra respondenter nämnde 
när de resonerade kring ledningsstöd.   
  

5.1.2 Tydlig vision och väletablerat Business Case  

Yeoh och Koronios (2010) menar att det är viktigt att målen med beslutsstödsystemet går 
parallellt med de centrala målen i verksamheten. Det är även viktigt att förstå att 
implementering av beslutsstödsystem sker som en dynamisk process. 
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Varken Rädda Barnen eller SOS Barnbyar hade tydliga mål eller visioner med 
implementeringen av deras beslutsstöd. Enligt Yeoh och Koronios (2010) är mål och visioner 
viktigt för att få ledningens stöd. På SOS Barnbyar fokuserade de främst på de tekniska målen 
systemet skulle uppnå och glömde bort de organisatoriska målen. På Rädda Barnen hade de 
istället problemet att de olika avdelningarna hade olika mål och vision för beslutsstödet. Om 
alla i organisation strävar efter att uppnå en gemensam vision är de enligt Yeoh och Koronios 
(2010) större chans att uppnå en lyckad implementation. Detta får vi bekräftat i empirin då 
SOS Barnbyar säger att tydliga mål och visioner troligtvis bidragit till att deras beslutsstöd 
hade genererat effektivare rutiner och större värde för hela verksamheten. På Hjärt-
Lungfonden fanns det en tydlig vision med implementeringen av beslutsstödet. Det starka 
ledningsstödet och det faktum att det var ledningen som tog initiativet på Hjärt-Lungfonden 
att implementera ett nytt beslutsstöd har bidragit till att de centrala målen i verksamheten hela 
tiden varit i fokus. Enligt Yeoh och Koronios (2010) är det viktigt att organisationen förstår 
att systemet är under ständig förändring, dock var detta inget som respondenterna antydde i 
empirin. 

5.2 Analys av process dimensionen 
Den andra kategorin i Yeoh och Koronios (2010) modell är process dimensionen, den består 
av underrubrikerna Affärscentrerad Champion och en balanserad projektgrupp, Affärsdrivet 
och ett iterativt utvecklingsarbete samt Användarorienterat förändringsarbete. 

5.2.1 Affärscentrerad Champion och en balanserad projektgrupp 

Yeoh och Koronios (2010) belyser vikten av att ha en Champion med under implementationen. De 
säger även att projektgruppen bör bestå av olika yrkesroller så att olika intressen av systemet beaktas. 
Som nämns i empirin ansåg Rädda Barnen att de inte hade någon uttalad projektgrupp. På 
SOS Barnbyar fanns det en projektgrupp men de konstaterade tidigt i projektet att de var 
alldeles för få, de saknade projektledare från ett flertal avdelningar i organisationen. Som 
följd av detta tycker vi precis som Svensson nämner i empirin att det kan varit anledningen 
till att flera funktioner saknades när beslutsstödet var på plats. Projektgruppen som var med 
och tog fram det nya beslutsstödet på Hjärt-Lungfonden bestod av personer med olika 
yrkesroller. Enligt Yeoh och Koronios (2010) är en bred projektgrupp viktigt då en 
implementering ofta kräver både teknisk och affärsmässig kompetens.  
 
Enligt Yeoh och Koronios (2010) bör organisationer även ha en Champion som kan 
kommunicera mellan IT- och affärssidan. En Champion hade kunnat vara till stor hjälp på 
Rädda Barnen, då slutanvändarna inte hade kompetens inom systemutveckling och därför inte 
kunde kommunicera sina krav. En Champion hade kunnat agerat medlare och på så sätt stärkt 
samarbetet mellan dessa parter. SOS Barnbyar hade inte heller någon uttalad Champion, men 
utifrån empirin har detta inte varit något problem. Även Hjärt-Lungfonden saknade en 
Champion som kunde kommunicera mellan IT- och affärssidan.  I empirin framgick dock att 
Olsson inte såg något kommunikations problem då han tog beslutet att placera de externa IT-
konsulterna internt i verksamheten. Detta möjliggjorde en enklare kommunikation då de blev 
integrerade med den resterande verksamheten. I detta fall är behovet av en Champion inte lika 
avgörande.  
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Att en formell användare och nyckelanvändare ska vara med under projektet för att framföra 
användarnas krav tas även upp av Yeoh och Koronios (2010) som en kritisk faktor. Detta var 
dock ingenting som framgick att våra respondenter använt sig av under implementerings-
projektet. 
 

5.2.2 Affärsdrivet och ett iterativt utvecklingsarbete  

Att implementationsprojektet är affärsdrivet och har en iterativ utvecklingsstrategi tar Yeoh 
och Koronios (2010) upp som en viktig faktor, då detta bland annat bidrar till att upprätthålla 
intresset hos berörda parter. 
 
Att verksamheter förändras i snabb takt är ett annat skäl som Yeoh och Koronios (2010) 
uppger för en iterativ utvecklingsstrategi. Enligt Yeoh och Koronios (2010) är det bland annat 
viktigt att arbeta iterativt då verksamheter förändras i snabb takt. Denna anledning till att 
arbeta iterativt har vi dock svårt att koppla till empirin, då ideella organisationer inte har 
samma behov av att förändras i snabb takt som vinstdrivande företag. Olsson antyder i 
empirin att Hjärt-Lungfonden borde arbetat mer iterativt för att på så sätt få användarna att 
känna större ansvar under utvecklingsarbetet. Detta stöds också av Yeoh och Koronios 
(2010). SOS Barnbyar implementerade inte deras system iterativt men de upplevde aldrig 
detta som något större problem. Utifrån empirin kan vi dock se att SOS Barnbyar hade tjänat 
på att implementera det iterativt då de missade att få med ett flertal krav från avdelningar i 
organisationen. Hade implementationen skett iterativt hade de haft större möjlighet att 
uppmärksamma de uteblivna kraven och kunnat åtgärda detta. Rädda Barnen implementerade 
deras beslutsstöd iterativt, detta var fördelaktigt då användarna tillsammans med utvecklarna 
fick laborera fram ett system som var användbart för båda parter. 
 

5.2.3 Användarorienterat förändringsarbete  

Enligt Yeoh och Koronios är det viktigt att ha ett högt användardeltagande i 
förändringsprocessen, då användarna lättare kan kommunicera deras behov i systemet. 
 
Leverantörerna som levererade systemet till SOS Barnbyar lät användarna delvis vara med 
under förändringsprocessen, men det var långt ifrån alla avdelningar som fick delta under 
processen. Utifrån empirin kan vi se att SOS Barnbyar hade tjänat på att intervjuat alla som 
arbetade på varje enskild avdelning då de missade viktiga krav från delar av organisationen. 
Detta kan kopplas till Yeoh och Koronios (2010) faktor, där de nämner att ett 
användarorienterat förändringsarbete leder till att säkerställa att systemet uppfyller de krav 
som användarna har efterfrågat.  På Hjärt-Lungfonden lät de användarna ta stor plats i 
utvecklingsarbetet. De fick vara med att ta fram krav samt testa systemet innan det var 
färdigställt. Men de säger att det varit på gott och ont, det ledde till att användarna fick se alla 
problem systemet kantades av i början. Som följd av detta har användarna idag när systemet 
är färdigställt lägre tolerans gentemot beslutsstödet. Så utifrån empirin kan vi se att ett 
användarorienterat förändringsarbete är viktigt, men verksamheter med låg IT-mognad bör 
vara försiktiga med att låta användarna ta för stor del av det tekniska testandet. Detta för att de 
förmodligen inte har förståelsen för de tekniska svårigheter som systemutveckling ofta 
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innebär. På Rädda Barnen var användarna med under förändringsprocessen till en viss del. 
Men de hade ingen kontinuerlig kontakt med utvecklarna, vilket resulterade i att flera av 
användarnas krav prioriterades bort. 

5.3 Analys av den tekniska dimensionen 
Den tredje kategorin i Yeoh och Koronios (2010) modell är den tekniska dimensionen, den 
består av underrubrikerna Affärsdrivet, skalbar och flexibelt tekniskt ramverk samt Hög 
datakvalité och integritet. 
 

5.3.1 Affärsdriven, skalbar och flexibelt tekniskt ramverk 

Yeoh och Koronios (2010) betonar vikten av att beslutsstödet ska vara flexibelt och skalbart 
för att kunna ligga i linje med dynamiska affärsbehov. 
 
Utvecklarna på Rädda Barnen tycker det är enkelt att göra ändringar samt lägga till nya 
funktioner i systemet när nya informationsbehov uppstår. Hjärt-Lungfonden har byggt en bra 
arkitektur i systemet vilket gör det lätt att bygga på funktionalitet i efterhand. Detta anser vi 
kan kopplas till Yeoh och Koronios (2010) då de betonar vikten av ett flexibelt och skalbart 
system. Eftersom SOS Barnbyars utveckling av systemet inte sker internt på kontoret i 
Stockholm utan i Österrike och Tyskland hade Svensson svårt att uttala sig om systemet är 
skalbart och flexibelt.  

5.3.2 Hög datakvalité och integritet  

Datakvaliten och dataintegriteten har enligt Yeoh och Koronios (2010) en avgörande 
betydelse när organisationer implementerar beslutsstöd. Det är även väsentligt att datan är 
standardiserad och har gemensamma namn inom organisationen. 
 
På Rädda Barnen var datakvalitén hög innan implementationen. Vi anser precis som 
Häggmark nämner i empirin att detta förmodligen beror på att Rädda Barnen själva har 
utvecklat sina databaser och jobbat aktivt med att upprätthålla en hög datakvalité under 
många år. På SOS Barnbyar och Hjärt-Lungfonden fanns det däremot ett behov av att tvätta 
den gamla datan innan den fördes in i det nya systemet. Idag anser samtliga respondenter att 
deras organisationers datakvalité och dataintegritet är god, vi instämmer med Yeoh och 
Koronios (2010) att datakvalitén är avgörande om organisationerna ska få ut maximal nytta av 
deras beslutsstöd. Rädda Barnen delgav även att deras beslutsstöd bidragit till att de numera 
lättare kan identifiera felaktig data. 
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6. Slutsatser och diskussion 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser studien kommit fram till. Detta följs sedan av en 
diskussion kring studiens resultat och tillvägagångsätt, avslutningsvis i kapitlet presenterat 
förslag på framtida forskning.  

6.1 Slutsats 
Syftet med vår studie har varit att besvara frågeställningen; 
 

- Vilka kritiska framgångsfaktorer bör ideella organisationer ta hänsyn till för att uppnå en 
framgångsrik beslutsstödsimplementation? 

 
I analysavsnittet var det tydligt att många av de kritiska faktorerna som respondenterna tog 
upp i intervjuerna kunde kopplas till Yeoh and Koronios (2010) modell. Alla respondenter 
betonade vikten av ett engagerat ledningsstöd och sponsorskap. Studien visar även på att 
ledningsstödet måste vara konsekvent, detta innebär att ledningsstödet ska löpa genom hela 
implementeringsprojektet och inte bara i projektets början. Att sätta upp tydliga mål och 
visioner som går i linje med de centrala målen för verksamheten ansågs även viktigt av 
samtliga respondenter. Utifrån denna studie går det att utläsa att organisatoriska mål och 
visioner enklast uppnås med ett starkt ledningsstöd. Organisationerna belyste även vikten av 
att ha en bred kompetens i projektgruppen under implementeringsprojektet. Studien har visat 
att en bred och balanserad projektgrupp med fördel uppnås genom att låta en användare från 
varje avdelning delta, på så sätt kan samtliga avdelningar i organisationer få vara med och 
framföra förväntningar och krav på beslutsstödet. 
 
Yeoh och Koronios (2010) nämner även att det bör finnas en Champion med under 
implementeringsprojektet som kan agera medlare mellan affärssidan och IT-sidan. På 
organisationerna fanns det ingen uttalad Champion men studien visar på att det hade varit 
fördelaktigt. Detta på grund av att en Champion som deltagit i projektet hade kunnat fylla en 
viktig funktion. Studien visar dock på att det finns alternativa lösningar på 
kommunikationsproblematiken. Genom att placera utvecklingen av beslutsstödet internt kan 
IT-konsulterna lättare förstå samt integrera med verksamheten vilket underlättar 
kommunikationen. Studien visar därmed att det är viktigt att säkerställa en god 
kommunikation mellan de olika parterna vid implementering av beslutsstöd, detta kan ske 
genom att ha en Champion eller att placera utvecklingen internt inom organisationen.   
 
Yeoh och Koronios (2010) nämnde att det var viktigt att arbeta iterativt och affärsdrivet då 
moderna företag förändras i snabb takt. Men då ideella organisationer inte förändras i samma 
takt som andra branscher är sannolikheten att de har behov av omedelbara effekter av 
implementeringen något mindre. Men studien visar på att det kan finnas andra fördelar för 
ideella organisationer att jobba iterativt även om utvecklingsstrategin nödvändigtvis behöver 
vara affärsdriven. Som vi nämnde ovan är IT-mognaden generellt låg så möjligtvis kan en 
iterativ utvecklingsstrategi underlätta kunskapsöverföringen till de anställda, då de får en 
chans att lära sig delar av systemet innan de introduceras för hela systemets funktionalitet. 
 
Yeoh och Koronios (2010) tar även upp användarorienterat förändringsarbete som en kritisk 
faktor, samtliga respondenter instämmer med att det var en viktig faktor. Dock var 
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organisationernas användardeltagande i förändringsarbetet av olika grad. En respondent 
delgav att de idag kan se en lägre tolerans gentemot systemet hos de användare som fått vara 
mycket delaktiga under hela förändringsprocessen. Medan de organisationer som lät sina 
användare delta i mindre utsträckning inte upplevde samma problem. Alla respondenter var 
överens om att IT-mognaden i organisationen generellt är låg och studien visar att det spelat 
en avgörande roll i detta fall. Användare som saknar tidigare erfarenhet av systembyten 
känner inte till de problem som ett sådant projekt ofta kantas av.  När dessa användare får 
vara med och uppleva dessa problem kan de få dåliga erfarenheter av systemet och upplever 
därför lägre tolerans gentemot det. Studien har visat på att användardelaktighet under 
förändringsarbetet leder till att systemet får en chans att utvecklas i linje med verksamhetens 
behov. Dock i organisationer med låg IT-mognad bör projektgruppen vara försiktigt med att 
låta användarna ta allt för stor del av det tekniska testandet då de kan få negativa erfarenheter 
av systemet. 
 
Studien visar, precis som Yeoh och Koronios (2010) antyder, att det är viktigt att upprätthålla 
en hög datakvalitet i beslutsstödet även i ideella organisationer. Detta då samtliga 
respondenter delgav att de tvättade och kvalitetssäkrade deras data innan den fördes in i det 
nya beslutsstödet. Yeoh och Koronios nämnde även att systemet ska ta emot skalbarhets- och 
flexibilitetskrav i linje med dynamiska affärsbehov, detta var någonting som samtliga 
organisationers system var utvecklade för att kunna göra. Studien visar att 
informationsbehovet och informationsmängden kan komma att förändrats efter det att 
systemet implementerats så detta är en viktig faktor att ta hänsyn till även inom ideella 
organisationer. 
 
Det var däremot några delar i faktorerna i Yeoh och Koronios (2010) modell som enligt 
studien inte bedöms lika relevanta. I faktorn Engagerat ledningsstöd och sponsring antydde 
Yeoh och Koronios (2010) att det var viktigt att ansvaret för implementationen skulle placeras 
på ledningsnivå för att skydda känslig information samt att sponsorskapet skulle komma från 
affärssidan. Studien visar att detta inte haft någon avgörande betydelse för organisationerna. 
Utifrån studien går det att utläsa att detta inte behövts då ideella organisationer inte drivs av 
ekonomiska intressen i samma utsträckning som näringslivet gör.  
 
Så sammanfattningsvis är de kritiska framgångsfaktorerna studien har identifierat för 
implementering av beslutsstöd i ideella organisationer följande; 
 
Organisations dimension 

- Engagerat och konsekvent ledningsstöd 
- Mål och visioner för beslutsstödet som går i linje med de centrala målen 

 
Process dimension 

- En bred och balanserad projektgrupp  
- Säkerställa god kommunikation  
- Användarorienterat förändringsarbete 
- Iterativ utvecklingsstrategi 

 
Teknisk dimension 

- Affärsdrivet, skalbart och flexibelt tekniskt ramverk  
- Hög datakvalité och integritet 
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6.2 Diskussion kring studiens resultat                     
Uppsatsens frågeställning syftar till att utifrån intervjuer identifiera de kritiska 
framgångsfaktorerna för beslutsstödsimplementation inom ideella organisationer. Studien 
visade att det fanns skillnader i tillvägagångssättet för implementering av beslutsstöd, samt att 
de olika organisationerna hade olika förutsättningar för att göra det. Det är därför svårt att dra 
någon generell slutsats om vilka de kritiska framgångsfaktorerna för implementering av 
beslutsstöd är.  
 
Antalet respondenter är begränsade på grund av studiens tidsram. För att göra en fullständig 
kartläggning av framgångsfaktorerna hade vi behövt göra fler och djupare intervjuer. 
Anonymisering av respondenterna hade kunnat vara en fördel då deras svar kan ha kommit att 
påverkas då de hade vetskap om att uppsatsen publiceras. Ingen av de utvalda respondenterna 
uttryckte en vilja att vara anonym. Vi valde därmed att skriva organisationens och 
respondentens namn. 
 
Det går även att ifrågasätta valet av teori för denna uppsats, Model of critical success factors 
for BI systems grundar sig på beslutsstöds experter vars erfarenhet kommer från vinstdrivande 
företag. Men då det inte fanns något relevant ramverk som behandlade 
beslutsstödsimplementering i ideella organisationer att tillgå anser vi att Yeoh och Koronios 
modell var mest korrekt. Vi kan i efterhand konstatera att modellen gick att applicera på 
ideella organisationer. 
 
Det bör även tas hänsyn till att resultatet i vår studie är subjektivt. Respondenterna uttrycker 
sina egna erfarenheter, hade intervjuerna istället genomförts med någon annan inom 
organisationen hade resultatet möjligtvis sett annorlunda ut. Hade intervjuerna förts med fler 
personer inom ett annat kompetensområde hade även detta kunnat påverka studiens resultat. 
 
Avslutningsvis gör vi bedömningen att studiens resultat går att generalisera på andra ideella 
organisationer. För att en generalisering ska kunna genomföras måste den då ske på 
jämförbara grunder. Dock anser vi att möjligheterna till att generalisera studiens resultat till 
andra verksamheter inte är möjligt, då vår studie undersöker en specifik bransch som inte 
drivs av ett ekonomiskt vinstintresse. Däremot anser vi att detta inte påverkar studiens 
validitet. Eftersom studien bygger på fyra intervjuer på tre etablerade 
välgörenhetsorganisationer med gedigen erfarenhet i branschen. 
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6.3 Förslag på vidare forskning 
Beslutsstöd och hur de bör implementeras i en verksamhet är ett aktuellt ämne och vi anser att 
vidare forskning om detta skulle vara intressant då det finns många delar som inte tagits upp i 
denna uppsats. 
 
För att få djupare förståelse hur beslutsstöd kan implementeras i en verksamhet för att det ska 
bli framgångsrikt anser vi att det skulle vara intressant att göra en bredare studie där ett 
användarperspektiv även vägs in. Vi anser att en studie som undersöker hur användarnas syn 
på beslutsstödet kan komma att påverkas av deras deltagande under implementeringsprojektet 
skulle vara av intresse. Detta då resultatet i vår studie visade att ett högt användardeltagande 
inte alltid behöver vara positivt. Vi ser därför att det skulle vara intressant att göra djupare 
forskning i ämnet för att kartlägga hur användarnas erfarenheter under 
implementeringsprojektet kan komma att påverka deras användning av beslutsstödet. 
 
Vi anser även att det skulle vara spännande att undersöka om användandet av kritiska 
framgångsfaktorer under implementeringen nödvändigtvis leder till ett framgångsrikt system. 
Då vår studie var tidsbegränsad valde vi att avgränsa oss från att undersöka detta. En sådan 
studie skulle kunna genomföras med hjälp av DeLone och McLeans Modell of IS success 
som utgångspunkt för att analysera sambandet mellan ett lyckat system och användandet av 
kritiska framgångsfaktorer. 
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8. Bilaga 

8.1 Bilaga 1 - Intervjumall 
 
Inledning/bakgrund: 

- Går det bra om vi spelar in? 
- Vad är din arbetsroll och arbetsuppgifter? 
- Hur länge har du arbetat inom organisationen? 
- Hur fungerar er verksamhet? 

 
Generella/övergripande frågor 

- Vad lagrar ni för typ av information i era system? 
- Har ni ett eller flera system, integrerar de med varandra? 
- Kan du beskriva ert nuvarande system? 
- Används det för beslutsunderlag? 
- Hur kom det sig att ni skaffade beslutsstöd? 

 
Bakgrund till Implementering 

- Hur såg informationshanteringen ut innan implementeringen av beslutsstöd? 
- Varför valde ni att implementera beslutsstöd? 
- Vad hade ni för behov att skaffa beslutsstöd? 

 
 
Yeoh & Koronios model of success in BI 
 
Organisation 
 
Engagerat ledningstöd och sponsring: 

- Vilka var det på organisationen som valde att införa beslutsstöd? 
- På vilken nivå i organisationen tog beslutet att införa beslutsstöd?   
- Var alla inblandade överens om att implementera beslutsstöd? 
- Hade ni svårt att få med ledningen? 
- Fick de som implementerade beslutsstödet det stöd de behövde? 

 
Tydlig vision och väletablerat Business Case: 

- Tycker du att det fanns ett tydligt mål med er implementation av beslutsstöd? 
- Tycker du att ert BI initiativ strävade efter att uppfylla de centrala målen för 

verksamheten? 
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Process 
 
Affärscentrerad Champion och en balanserad projektgrupp: 

- Tycker du att ni hade de kompetensresurser som krävdes för att implementera 
beslutsstöd? 

- Hur såg ert projekt-team ut? 
- Var det en bandning av folk från IT-sidan och ekonomi-sidan? 
- Hur gick kommunikationen mellan IT-sidan och affärs sidan till? 
- Hade ni någon person som agerade medlare? 

 
Affärsdrivet och ett iterativt utvecklingsarbete: 

- Hur gick ni till väga när ni skulle införa systemet? 
- Började ni i liten skala eller implementerade ni allt på en gång? 
- Fick ni hjälp av extern kompetens eller skedde implementationen internt? 

 
Användarorienterat förändringsarbete: 

- Fick användare som skulle använda sig av systemet vara med förändringsprocessen? 
- Om det fick det, i så fall hur? 
- Fick de komma med indikationer på hur beslutsstödet borde utvecklas för att det 

skulle bli så användarvänligt som möjligt? 
 
Teknologi 
 
Affärsdrivet, skalbar och flexibelt tekniskt ramverk: 

- Tycker du att ert beslutsstöd är lätt att använda? 
- Är det flexibelt, det vill säga lätt att bygga ut och modifiera? 
- Är det skalbart, det vill säga kan modifieras utan försämrad prestanda? 
- Är det lätt att göra ändringar, ta bort och lägga till data? 
- Går det att anpassa verktyget om nya informationsbehov uppstår? 

 
Hög datakvalitet och integritet: 

- Såg ni något problem med den data ni ville föra in i ert beslutsstöd? 
- Var ni tvungna att tvätta datan innan implementationen? 

                                                                                    
 
Effekter: 

- Vad tycker du var det svåraste med implementationen, tekniskt sett? 
- Vilka är de viktigaste funktionerna i beslutsstöd för er idag? 
- Har ert arbetssätt förändrats efter implementationen av beslutsstöd? 
- Tycker du att ert arbete har blivit mer effektivt? 
- Har du något exempel på hur ni märkt av skillnader i arbetet efter införandet av 

beslutsstöd? 
- Vad tycker du att det viktigast att tänka på under implementationen av beslutsstöd? 
- Om ni hade börjat med implementationen idag, vad skulle ni gjort annorlunda? 
- Vilka lärdomar tog ni med er av denna process? 
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- Har du haft några tidigare erfarenheter inom beslutsstöd i näringslivet? 
- Har du sett några skillnader mellan ideella organisationer och näringslivet? 
- Tror du att det finns någon skillnad att implementera beslutsstöd i en ideell 

organisation gentemot i näringslivet? 
 
Avslutning: 

- Går det bra om vi använder ditt namn i uppsatsen? 
- Går det bra om vi kontaktar dig via mejl om vi har någon kompletterande frågor? 

 
 
 

 
 


