
 

   



 

 

Sammanfattning  
  

Allt fler organisationer börjar se nyttan med Business Intelligence och varför det bör 

implementeras i sin verksamhet. Genom att använda sig av beslutsstödsystem kan 

organisationer samla ihop och bearbeta affärs-data och på så sätt få ut mer av sin 

verksamhet.   

Idag räcker det inte längre att ha tillgång till endast företagsinformationen inom 

verksamheten utan det behövs också kunna utnyttja realtids datan genom de mobila 

enheterna, detta genom Mobile Business Intelligence. Det handlar om en mobil variant av 

den traditionella business Intelligence (BI).  Med tanke på den mobila användningen 

ökade tillgängligheten samt prestandan i mobila enheter, så finns det stora möjligheter 

för Mobile BI ute i verksamheterna.   

Mobile BI som vilket nytt system som helst kommer även en viss problematik, kritiska 

framgångsfaktorer har analyserats och utvärderats. Inom dimensionen organisationsstöd 

identifierades två framgångsfaktorer som kunde styrkas vid namn managementsupport 

och skickligheter & kunskaper. Utöver dessa kunde även ytterligare två 

framgångsfaktorer styrkas som kritiska, nämligen datasäkerhet och användbarheten 

genom den begränsade skärm-ytan.  

Med denna studie ska det underlätta och göra det enklare för verksamheter att 

implementera Mobile BI i sin verksamhet. Studien tar upp viktiga framgångsfaktorer vid 

en implementation av Mobile BI och vad organisationer bör ha i åtanke.  

Nyckelord: Business Intelligence, BI 3.0, Mobile BI, organisationsstöd, 

managementsupport, skicklighet, kunskap, kritiska framgångsfaktorer  
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Abstract  

More and more organizations are beginning to see the benefits of Business Intelligence 

and why it should be implemented into their business. By using decision support systems, 

organizations can merge and process business data and thus get more out of their 

business.  

Today, access to business information within the business is no longer sufficient, but it 

also needs to be able to use real-time data through the mobile devices. This through 

Mobile Business Intelligence, which is about a mobile variant of the traditional business 

intelligence (BI). Given the current mobile usage and how it has increased accessibility 

and mobile device performance, there are great opportunities for Mobile BI in the 

business.  

Mobile BI as any new system will also come with a certain problematic and critical success 

factors have been analyzed and evaluated. Within the organizational support dimension, 

two success factors were identified that was confirmed critical by name management 

support and knowledge and skills. In addition to these, another two success factors could 

be proved critical, named data security and usability through the limited screen area.  

With this study, it will facilitate and make it easier for businesses to implement Mobile BI 

in their operations. The study addresses key success factors in implementing Mobile BI 

and what organizations should keep in mind.   

Keywords: Business Intelligence, BI 3.0, Mobile BI, Organizational Support, Management  

Support, Knowledge, Skills, Critical Success Factors  
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1 INLEDNING  
Business Intelligence ökar till ett allt viktigare verktyg för företag vid beslutsfattande. Det 

fungerar som hjälp för att extrahera och behandla företagsdata, genom att förena sådan 

data som en gång varit utspridd och fragmenterad. Under tiden BI började bli ett viktigare 

verktyg ökade också användningen av de mobila enheterna. Den ökade tillgängligheten 

och prestandan i mobila enheter har gjort det möjligt för företag att även använda BI 

genom mobila enheter (Kuntze, et al., 2010). Det blir allt fler verksamheter som måste 

anpassa sig till detta genom att implementera Mobile Business Intelligence i deras 

verksamhet. Denna lösning ger samma information som BI-systemet gör, direkt till 

användarnas mobila enhet och kan användas var de än befinner sig (Gangadharan & 

Swami, 2004).  

Organisationer är idag beroende av beslutsstöd för att kunna fatta gynnsamma beslut för 

sin organisation, företagsledare kräver relevant och bra affärsinformation i realtid för att 

ta strategiska beslut.  Idag finns ett stort behov att kunna få denna information utanför 

kontoret. Mobile Business Intelligence erbjuder funktionalitet att kunna leverera 

information när och var som helst ( Sajjad, et al., 2009).  

Trots alla fördelar med Mobile BI och mobila enheter finns det ett flertal risker som 

användningen av dessa enheter medför (Kuntze, et al., 2010). Chan et al (2013) har 

uppmärksammat en del framgångsfaktorer med Mobile BI genom forskning att ett flertal 

kritiska framgångsfaktorer tas upp, närmare bestämt 16 stycken framgångsfaktorer som 

anses vara kritiska inom fyra olika dimensioner. Dessa dimensioner är organisationsstöd, 

mobil-teknik, systeminnehåll & kvalitetsmätning samt säkerhet. Det finns dock ingen 

forskning som visar graden av hur kritiska dessa framgångsfaktorer egentligen är för 

framgång av Mobile BI. Eftersom Mobile BI är så pass nytt i dagsläget och under utveckling 

gäller det att verksamheter som planerar en implementation förstår hur allvarliga dessa 

framgångsfaktorer är (Chan, et al., 2013).   
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2 Bakgrundskapitel  
I denna del utav arbetet kommer det att beskrivas bakgrunden till arbetet, fokus kommer 

att ligga på att förklara vad Business Intelligence (BI) handlar om, hur utvecklingen av BI 

har sett ut genom åren och sedan gå in på djupet på vad Mobile Business Intelligence 

(Mobile BI) är. Därefter kommer det att beskrivas mer om de kritiska 

framgångsfaktorerna som kommer med Mobile BI.   

Bakgrunden har beskrivits med hjälp av olika referenser, genom att söka i olika 

artikeldatabaser och litteraturer. Bakgrunden ska kunna ge läsare en bra insyn på ämnet 

och kunna förstå tanken bakom arbetet.   

2.1 Business Intelligence  

Sedan ungefär 15 år tillbaka har organiserad omvärldsbevakning stått på många företags 

agenda. Det finns olika typer av sektorer i omvärlden med olika typer av fokus att hämta 

data, analysera och fatta beslut utifrån. För att få insikter i den politiska världen kallas det 

”Political Intelligence” och för att bevaka och analysera konkurrenter kallas det 

”Competitior Intelligence (Hamrefors, 2002).  

Det som ska studeras i denna rapport har beteckningen Business Intelligence med ett 

fokus på affärsrelaterad data dvs. statistik och siffror som är intressanta för en 

beslutsfattare och organisation. Business Intelligence innefattar tre delmoment; 

datainsamling, analys och beslutsunderlag.   

“Business intelligence (BI) simplifies information discovery and analysis, making it possible 
for decision-makers at all levels of an organization to more easily access, understand, 
analyze, collaborate, and act on information, anytime and anywhere” (Technet, 2008)  
  

Negash (2004) skriver att Business Intelligence kombinerar datainsamling, datalagring 

och kunskapshantering med analytiska verktyg för att presentera komplexa och 

konkurrenskraftig information för beslutsfattare genom beslutsunderlag (Negash, 2004).  

   

  
Figur 1 - Business Intelligence tre del-moment  
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BI presenterar analyser och data genom dashboards, rapporter och andra 

visualiseringsmaterial. BI erbjuder företag att kunna gå in på djupet i sina analyser genom 

drill down/up funktioner som gör det enklare att kunna se trender som tidigare beskrivits 

och att göra det lättare för beslutsfattarna att kunna ta sina beslut. BI har under de senaste 

åren utvecklats och blivit allt mer tillgängligt för företag. Det har gått från den traditionella 

BI lösningen (BI 1.0) till att i dagsläget kunna vara plattformsoberoende, med andra ord 

kunna använda sig utav exempelvis mobila lösningar (BI 3.0). Ett stort antal 

organisationer använder sig av Business Intelligence och förlitar sig på att detta är en 

nödvändig förutsättande lösning för att de ska vara konkurrenskraftiga (Wixom & Watson, 

2001).  

2.1.1 Business Intelligence arkitektur - huvudkomponenter  

Business Intelligence (BI) är ett samlingsbegrepp som inkluderar en arkitektur; 

databaser, verktyg, applikationer och metoder. BI arkitekturen har fyra 

huvudkomponenter som är:   

ETL verktyg  

Används för att extrahera, transformera och ladda data från både operativa databaser och 

ostrukturerade datakällor. Med andra ord, datan som extraheras omvandlas till att bli 

läsbar för ett datalager och sedan laddas upp (Foley & Guillemette, 2010).  

Data Warehouse (Datalager)  

Datalager som det heter på svenska används som den stora databasen i en Business 

Intelligence lösning. I ett Data Warehouse lagras all sammanställd data från de olika källor 

det hämtas information ifrån för att enklare kunna utföra avancerade analyser i sin 

organisation. Det används även som lager för alla uppgifter som är tillämpade på en 

organisation att stödja beslutsfattandet i näringslivet genom att samla närstående och 

kontextkänslig data som erbjuder flera dimensioner till data (Matei, 2010).  

Data Mining  

Det är en klass av metoder som försöker hitta mönster och likheter mellan grupper av data 

utan att ett specifikt mål finns uppsatt (Radhakrishnan & Anver, 2013).  

Denna komponent är processen där organisationen använder sig utav verktyg för 

sökandet efter olika mönster i sitt DW eller i andra stora datamängder. Data Mining hjälper 

dig att förutsäga det baserat på dess kapacitet att upptäcka dolda trender och mönster 

(Nogués & Valladares, 2017).  

OLAP  

OLAP används för att analysera och utforska data. Det är ett sätt att använda data från Data 

Warehouse för att arrangera data i en multidimensionell databasstruktur. I den 

dimensionella strukturen finns multipla hierarkier för att lättare kunna förstå 

informationen från insamlad data. Ett exempel är tid, den kan delas in i flera olika (mindre) 

perspektiv såsom år, dag, vecka eller säsong (Sumathi & Sivanandam, 2006).  
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On-line analytisk behandling (OLAP) är en gemensam lösning som moderna företag 

använder för att generera, övervaka, dela och administrera sina analysrapporter (Hsu, et 

al., 2011).   

  

  

Figur 2 - Business Intelligence arkitektur  

Figur 2 ovanför går igenom BI arkitekturens struktur och hur processerna går till. På 

bilden visas det hur det börjar med att hämta data från olika informationssystem (IS) som 

sedan går vidare genom den så kallade ”ETL-Processen” för att tvättas och transformeras. 

När datan har gått igenom ETL går de vidare ut till datalagret (Data Warehouse), därifrån 

hämtas den ”tvättade” datan för att genomgå ”data-mining” och analys genom ”OLAP 

(Online Analytical Processing)”. När datan sedan har analyserats gäller det att visualisera 

och rapportera användbar information för beslutsfattare. Syftet med Business Intelligence 

i en organisation ligger på att förkorta och förbättra beslutsprocesser genom att analysera 

trender och situationer på olika marknader. Dagens företag samlar in data med en finare 

”granularitet” (finkornighet), det vill säga med en mycket större detaljrikedom, och får 

därför in större volymer (Surajit Chaudhuri, 2011).  

2.1.2 Nyttan med Business Intelligence  

Organisationer samlar in stora mängder data om sina kunder, konkurrenter, försäljningar 

och produkter genom sina informationssystem. Som tidigare beskrivits bearbetas denna 

information genom ett BI verktyg till användbart beslutsstöd som beslutstagare kan ta del 

utav. De kan på detta sätt förutse framtida förändringar och få en ordentlig lösning på sina 
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problem vilket i sin tur kan öka intäkterna och sin försäljning samt öka kundtillväxten. 

Fördelarna med att implementera Business Intelligence i sin organisation är att det går att 

öka kunskapen och förståelsen om sin verksamhet på många sätt. Det går exempelvis att 

få snabbare tillgång till information, utföra snabbare utsökningar och analyser, få en högre 

grad av interaktivitet med sitt data och generellt hjälpa till med datahanteringen (Popovič, 

et al., 2012).  

Med ett Business Intelligence system i en organisation finns det ett flertal fördelar med 

användningen, (Azma & Mosafapour, 2012) nämner här ett par av dessa:   

• Genom att analyser kan förutse hur marknaden kommer att se ut i framtiden och 

alltid vara ett steg före sina konkurrenter. På detta sätt går det att öka sina 

marknadsandelar och vinna fler konsumenter.  

• Genom att analysera beteende på marknaden går det att följa upp sina kunder och 

se vilka som är de lönsamma kunderna. Det gör det enklare att kunna bibehålla de 

genom att exempelvis ge dessa kunder fler fördelar, på detta sätt ökas 

kundnöjdheten allt mer.  

• Att kunna skapa kundsegmentering för att på olika sätt kunna hantera varje kund.  

Det gör det allt enklare att bibehålla kunderna och hantera de på ett enklare sätt.  

• Öka effektivitet och insyn i inre affärer som viktiga processer.   

• Underlätta för organisationers beslutstagare genom att anställda tar fram bra 

beslutsstöd. Bra beslutsstöd innebär analyser som är gynnsamma för 

organisationen.  

• Att tidigt upptäcka risker innan allvarligare risker inträffar och för ifall risker 

inträffar kunna minimera skadorna genom analyser som skett.  

• Identifiera affärsmöjligheter innan konkurrenter och på det sättet öka 

möjligheterna i sin organisation.  

2.2 Utvecklingen utav Business Intelligence  

Chen et al (2012) utrycker att det går att dela in Business Intelligence utveckling i tre olika 

faser, BI 1.0, BI 2.0 och BI 3.0. I denna del utav bakgrunden kommer det beskrivas mer 

djupgående kring utvecklingen av BI och dessa tre faser.  

2.2.1 Business Intelligence 1.0  – Den traditionella BI-lösningen  

Business Intelligence 1.0 som idag anses som den traditionella BI lösningen, kom sent på 

1990-talet och början av 2000-talet. Denna typ av BI lösning använder de flesta 

organisationer idag. BI 1.0 är starkt beroende av de olika datainsamlingsmetoderna, 

extraktion och analysteknikerna (Watson & Wixom, 2007).  

Det samlas in data från olika system som mestadels är strukturerad data ifrån databaser, 

sedan går den igenom ETL processen och sedan vidare in i organisationens datalager 

(Datawarehouse).  För att utforska den data som samlats in används OLAP och andra 

rapporteringsverktyg, dessa verktyg kan användas till att visa dashboards som kan 

visualisera relevanta siffror för organisationen (Chen, et al., 2012).  



.  

6  

  

2.2.2 Business Intelligence 2.0 – Den webbaserade lösningen  

Sedan början av 2000-talet började webben erbjuda unik datainsamling och analytisk 

forskning och utvecklingsmöjligheter. Nu för tiden räcker det inte att bara använda 

informationen från den egna organisationen till att fatta beslut, idag krävs det också att 

det inkluderas information som presenteras via webben. Genom webben kan företagen 

integreras med sina kunder direkt, genom att samla in information på sociala medier och 

genom ”cookies” som lagras via användares unika IP-adress. Genom att samla in den 

informationen kan företag få insyn i användarens olika sök-mönster, kunders behov och 

identifiera nya affärslösningar. Användningen utav den webbaserade Business 

Intelligence metoden medför också bra möjligheter för insamling av information om andra 

konkurrerande verksamheter. Denna typ av information gör det allt mer möjligt för en 

organisation att kunna konkurrera ut andra organisationer, skapa nya och förbättrade 

produkter för att sedan kunna locka nya kunder (Chen, et al., 2012).   

2.3 Business Intelligence 3.0 – Mobile Business Intelligence  

BI 3.0, även kallad Mobile Business Intelligence startade i början av 2010-talet.  

Utvecklingen av mobila plattformar har tillfört stora förändringar inom IT och 

kommunikation. Idag beräknas över 2 miljarder människor ha någon form av mobil 

plattform och denna siffra förväntas bara stiga. Den ökade tillgängligheten och prestandan 

i mobila enheter har gjort det möjligt för företag att även använda BI mobilt  

(Kuntze,  et  al.,  2010).   

  

Informationen som produceras varje dag ökar vilket gör det svårare att göra 

informationen användbar från data som samlas in. Tack vare utvecklingen av mobila 

plattformar har möjligheterna vidgats inom BI där det har gått från att vara begränsade 

till sin kontorsplats, till att nu kunna fatta beslut och få tillgång till relevant data i rätt tid 

med hjälp av Mobile BI. Arkitekturen för BI 3.0 är lik den traditionella, genom att utnyttja 

traditionella BI-verktyg som dashboards och rapporter för att leverera data och 

information på ett mobilanvändarvänligt sätt genom smartphones samt tablets 

(läsplattor). Den mobila Business Intelligence har inte vuxit fram för att ersätta den 

klassiska BI-arkitekturen, utan fungerar mer som ett komplement till Klassiskt BI 

(Tutunea, 2015).  

Chan et al. (2013) skriver att utöver att kunna få realtidsdata vart en befinner sig erbjuder  

Mobile BI också andra funktioner som inte är vanliga vid den traditionella Business 

Intelligence (BI 1.0). En av dessa funktioner är spårning av realtidsdata. Det finns även 

funktioner som notiser och larm för att fånga användarnas uppmärksamhet. Andra 

användbara funktioner är platsmedvetenhet som gör det lättare att kunna följa 

användarna som händelsebaserade funktioner (Chan, et al., 2013).  

Mobile Business Intelligence har potential att avsevärt öka användningen av fler 

användare, just med tanke på den nya generationen av vana mobilanvändare som hellre 

använder en smartphone än en dator. Efterfrågan ökar och allt fler företag ser nyttan i att 

använda sig utav Mobile BI. Att leverera information till mobiler eller andra bärbara 
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enheter börjar bli ett krav och fler företag har börjat investera i detta. Att ha tillgång till 

företagsdata mobilt är snarare en regel än ett undantag i dagens företagssamhälle ( Airinei 

& Homocianu, 2010).  

Chan et al (2013) skriver att forskning och utbildningsprogram behöver noggrant 

utvärdera framtida riktningar, läroplaner, och handlingsplaner, från BI 1,0 till BI 3,0. Med 

detta så menar de att denna typ av Business Intelligence är framtiden och att det borde 

satsas mer på att lära ut detta i skolor inom forskning (Chan, et al., 2013)  

2.3.1 Nyttan med Mobile Business Intelligence  

Mobiltelefoner inom företag har ett bredare användningsområde än att bara spela upp 

media och surfa på internet. Genom mobiltelefoner och i synnerhet smartphones, kan 

företag sprida information till sina medarbetare på ett effektivare sätt än tidigare, genom 

ett förbättrat informationsflöde och förbättrad tillgänglighet. Ett företag kan även 

effektivisera sina verksamhetsprocesser vilket i sin tur kan leda till ökad produktivitet, 

sänkta kostnader och förbättrade kundrelationer och kundnöjdhet  (Lee & Park, 2008).  

Basole (2005) menar att mobilitet, som skapas av användandet av mobila enheter, innebär 

många fördelar för ett företag och dess anställda. Först och främst frigörs de anställda från 

sin skrivbordsmiljö då företagsinformation blir tillgänglig oberoende av var en befinner 

sig geografiskt, och kan hämtas när som helst. En annan fördel är att pappersbaserade 

processer kan ersättas av mobila, vilket bland annat eliminerar ett steg av att överföra 

analog information till en digital databas (Bashole, 2005). Tittas det närmare på 

organisationsstöd, visas det också att det är en bra användning internt. Garcia, (2014) 

skriver att organisationer som antar MBI-lösningar kan få viktiga fördelar som: ökad 

rörlighet för beslutsfattare och företagsledning, ökad effektivitet i beslutsfattande, 

förbättring i kommunikation och samarbete mellan arbetsgrupper och lag inom företaget 

samt med tredje part, decentralisering och underlättande av företags dataanalys för 

problemlösning i realtid och beslutsfattande (Garcia, 2014).  

Förutom fördelarna gällande organisationsstöd, så ligger de stora fördelarna gällande 

Mobile BI i användningen kring beslutsstödet. Genom det som nämnts tidigare att kunna 

ha tillgång till nyckeltal och realtidsdata vart en än befinner sig. Det ger även möjligheter 

att kunna presentera data för ex; framtida kunder, genom att visa dashboards på hur 

försäljningen utav en viss produkt ser ut i dagsläget. Gällande de analytiska delarna, så har 

Mobile BI de senaste åren fått möjlighet att kunna drilla ner på mer detaljerad data direkt 

i mobila plattformar vilket gjort Mobile BI till ett mer kraftfullt verktyg. Det ger 

användarna möjligheter att kunna drilla ner/upp, där exemplet som tidigare nämndes 

visar för kund hur det sett ut de senaste åren, månaderna eller dagarna för en viss 

produktförsäljning ( Airinei & Homocianu, 2010).  

2.4 Kritiska framgångsfaktorer med Mobile Business Intelligence  

Att kunna etablera Mobile BI inom en organisation har visat sig vara svårt och medför 

därmed kritiska framgångsfaktorer. Kritiska framgångsfaktorer definierar viktiga 

prestationsområden som är viktiga för organisationen för att uppnå sitt uppdrag. Chefer 

och allt mer erfarna personer i en organisation kan känna igen kritiska framgångsfaktorer 
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men det är inte alltid enkelt att kunna berätta vad som bör göras eller att förstå 

framgångsfaktorernas betydelse (Caralli , 2004).  

Under visas ”Tabell 2” som är en omarbetad tabell av Chan, et al (2013) där det beskrivs 

vilka kritiska framgångsfaktorer som finns och vilka dimensioner de tillhör.   

Tabell 1 - En omarbetat bild utav Chan, et al (2013) som visar de kritiska framgångsfaktorerna med Mobile BI  

Dimension  Säkerhet  Mobile-Teknik  Systeminnehåll 

och kvalité  
Organisationsstöd   

Kritiska 

framgångsfaktorer  
Datasäkerhet  

Enhetssäkerhet  

Autentisering  

Enhetssjälvständighet   

  
Användbarhet  

  
Tillgänglighet  

  
Nätverksanslutning   

  
Flexibilitet   

  
Konsistens   

  
Återanvändbarhet   

  
Funktionalitet  

Stöd  för  
interaktiva 

konferenser   

  
Anpassning,   

  
Realtidsrapporter  

Ledningsstöd  

Skicklighet 

kunskap  

och  

2.4.1 Säkerhet  

Chan, et al (2013) nämner säkerhet som den första dimensionen och med 

säkerhetsdimensionen kommer tre kritiska framgångsfaktorer. Användningen utav 

Mobile BI visar sig ge högre säkerhetsrisker på data och enhetsnivå än den traditionella BI 

(BI 1.0) (Chan, et al., 2013).  

Hackning och virus är ett stort hot av mobila enheter i framtiden. Det visar sig dock att 

hackning och virus inte är lika vanligt med handhållna enheter som det är för traditionella 

enheter. Men eftersom den mobila användningen växer så mycket som det gör i dagsläget 

så är det bara en tidsfråga (Dörflinger, et al., 2010).  

Under de senaste åren sker en stor forskning kring ämnet för att kunna öka möjligheterna 

för ett bättre och smartare BI 3.0. Stor forskning idag ligger mycket på hur säkerheten ska 

kunna utökas, försöka få det mer användarvänlighet än vad det redan är och hur en ska 

kunna få dessa applikationer från desktopversioner till att bli mobilanpassade (Tutunea, 

2015).  

Datasäkerhet: För mobila användare tillkommer risken för avlyssning och attacker. 

Bedrägerier och falska transaktioner kan orsaka problem både hos de anställda och för 

företaget. Personliga privat data och företagsdata kan bli stulet av oönskade användare 

(Deng, et al., 2016; Deepak & Pradeep, 2012). Den kritiska framgångsfaktorn datasäkerhet 
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innebär att säkerhetsställa och se till så att din mobila enhet samt system är skyddat för 

dataförluster (Deepak & Pradeep, 2012).  

Enhetssäkerhet: Chan, et al (2013) skriver att konfidentiell information kan spåras via 

mobila enheter, därför bör inget sådan lagras på en mobilenhet. På grund av sin fysiska 

storlek kan den lätt bli bestulen eller förlorad. Det är ytterst viktigt att tänka på de 

säkerhetsåtgärder som finns för att skydda sin organisation och viktig data som kan läckas 

ut samt förlusten av mobilen själv (Chan, et al., 2013).   

Autentisering: Det ska vara förbjudet för obehöriga användare att komma åt andra 

användares kritiska information (Deepak & Pradeep, 2012). Systemet måste skyddas från 

tillgång till information, speciellt när det används offentliga på trådlösa nätverk (Chan, et 

al., 2013). Idag väljer många användare att enbart skydda sin mobila enhet med ett enkelt 

lösenord, Dörflinger et al. (2010) skriver att lösenordsskydd inte alltid är den bästa 

lösningen, då långa lösenord skapar dålig användbarhet för användaren. Det kan i sin tur 

leda till att användarna väljer enkla lösenord och då öppnar upp för intrång igen 

(Dörflinger, et al., 2010).  

2.4.2 Mobil-Teknik  

Nästa dimension som Chan et al (2013) tar upp är mobil-teknik, där berättar han om hela 

åtta kritiska framgångsfaktorer som tillkommer den mobila användningen av Business 

Intelligence.  

Enhets självständighet: Alla BI-användare ska kunna få tillgång till information på ett 

konsekvent sätt, oavsett enhet eller plattform. Detta kan bli svårt med tanke på att alla 

plattformar inte innehåller samma operativsystem eller enhetsspecifikationer (Chan, et 

al., 2013).  

Användbarhet: Med den mobila användningen kommer det begränsningar, alla användare 

har inte perfekt syn eller kan läsa det som står på en mobil plattform. Med tanke på 

skärmstorleken, dålig visuell skärmupplösning eller kontrollen över den mobila 

plattformen så kan det bli svårt för slutanvändaren (Chan, et al., 2013; Deepak & Pradeep, 

2012). De begränsningar som kommer med de mobila enheter som skärmstorleken, dålig 

visuell skärmupplösning och besvärlig ingång innebär en stor utmaning för gränssnittet 

med mobile BI. Mobilens klientvara behöver optimera leverans av rapportinnehåll på ett 

lätthanterligt sätt och format baserat på storlekens skärm. Dessutom ska användarna 

kunna ges en sökväg som oftast inte kan erbjudas (O'Brien, et al., 2007). Batteritekniken 

för mobila enheter har förbättrats och standby-tiden har blivit längre, men även om en 

förbättring har skett är det en utmaning för användare att låta sina enheter arbeta så länge 

som möjligt utan att behöva ladda upp dem. Eftersom mobila enheter använder energi 

under utförandet av mobila tjänster bör det ges någon form av energisparmekanism för 

att hålla enheterna igång så länge som möjligt medan de används för att både 

tillhandahålla och åtkomma en tjänst (Deng, et al., 2016).  
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Tillgänglighet: Det ska vara enkelt att få tillgång till information på ett snabbt och enkelt 

sätt. När det ska presenteras data behöver det vara lätt tillgängligt och i dagsläget kan inte 

alla mobila enheter erbjuda det (Chan, et al., 2013)  

Nätverksanslutning: Den trådlösa nätverksanslutningen räcker oftast bara inom en viss 

räckvidd, mobila enheter behöver alltid ha ett nätverk vart de än befinner sig (Deepak & 

Pradeep, 2012). Mobila kan ofta byta plats, de varierar och förändrar 

nätverksanslutningarna. Genom att nätverksanslutningarna förändras kan det påverka 

kvalitén för att anropa mobila tjänster som i sin tur kan leda till att användaren misslyckas 

i att utföra de arbetsuppgifter eller att få del av viktig information som behövs. I 

användningen av Mobile BI i framtiden behöver användarrörligheten hanteras, det är en 

viktig utmaning för att tillhandhålla tillförlitliga mobila applikationer (Deng, et al., 2016).  

Flexibilitet: Det ska vara flexibelt att kunna koppla upp sig via organisationens server och 

även kunna jobba när en användare är ”Off-line”, exempelvis när användaren befinner sig 

på ett flygplan och har satt på flygplansläge (Shim, et al., 2008).  

Konsistens: Att inte kunna presentera all information på en yta kan ge dåliga rapporter och 

i sin tur dåligt beslutsfattande. Med tanke på det mobila visningsutrymmet, 

skärmstorleken och skärmupplösningen blir det svårt att kunna presentera data som på 

en stationär dator (Chan, et al., 2013).  

Återanvändbarhet: Shim, et al (2008) nämner att återanvändbarhet är en viktig del i en 

mobil BI lösning. En instrumentpanel eller en rapportmall ska endast behövas skapas en 

gång men då kunna vara tillgänglig och relevant för alla enheter (Shim, et al., 2008).  

Funktionalitet: Det ska vara lätt att kunna söka och hitta den data som användaren är ute 

efter (Chan, et al., 2013).  

2.4.3 Systeminnehåll och kvalité  

Inom denna dimension nämner Chan, et al (2013) de kritiska framgångsfaktorerna inom 

dimensionen systeminnehåll och kvalité.  

Stöd för interaktiva konferenser: I dagsläget är det inte lätt att kunna hantera 

presentationer, dela idéer och information genom en mobil plattform (Chan, et al., 2013; 

Hagerty, et al., 2012)  

Anpassning: Rapporter och instrumentpaneler behöver bli mer anpassningsbara, med 

tanke på att alla användare inte har samma behov. Datan som presenteras måste kunna 

svara de behovet användaren är ute efter (Chan, et al., 2013).  

Realtidsrapporter: Det bör vara lättillgängligt med realtidsrapporter, med tanke på 

marknaden i dagsläget kräver att en användare måste kunna uppdatera sig konstant 

(Chan, et al., 2013). Mobila enheter har inte möjligheten att leverera snabb, kortfattad och 

meningsfulla rapporter till specifika användargrupper när det är nödvändigt (Watson & 

Wixom, 2007).  
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2.4.4 Organisationsstöd  

Managementsupport: För att lyckas med en implementation av Mobile BI, måste 

organisationens ledning ha en tydlig vision och en tydlig plan på vad de vill få ut med 

Mobile Bi samt hur de skall användas. Chan et al (2013) nämner att för en framgångsrik 

utplacering av Mobile Bi krävs det en stor anpassning och stöd av förvaltning samt ledning 

för att kunna användas i en organisation. En organisation bör tydligt definiera strategier 

och vad användaren vill få ut genom den Mobila BI användningen (Chan, et al., 2013).  

Palaigeorgiou & Grammatikopoulou (2016) nämner att de betraktar managementsupport 

som toppledarens uttryckliga och aktiva stöd för introduktion och utveckling av en 

implementering av en IT-innovation. Ledningsstöd är avgörande för ett framgångsrikt 

antagande och användning av innovationer i företag eftersom chefer agerar som en 

förändringsfaktor i adoptionsprocessen (Palaigeorgiou & Grammatikopoulou, 2016). 

Managementsupport är förknippat med ett BI-projekts framgång. Ledningen har ett 

viktigt inflytande eftersom dessa personer utövar en stor roll och för att dem ses som 

ledare. Anställda tenderar att följa dem, vilket kommer att leda till ett lyckat projekt 

(García & Díaz Pinzóna, 2017)  

Skicklighet och kunskap: Alla människor är inte lika skickliga eller kunniga på den mobila 

användningen. När det kommer till fram för allt äldre människor har de svårare att 

hantera en mobil enhet med tanke på storlek, textsnitt och skärmupplösning (Nilson, 

2009). Mobila användare som har tidigare erfarenheter med andra mobila enheter kan 

stöta på svårigheter genom att byta från deras befintliga tekniska ramar på grund av 

skillnaderna i funktioner, såväl som sekvenser för att uppnå en uppgift. Det är därför 

viktigt att lära ut alla mobila arbetstagare över organisationen så att de kan bli 

kompententa och skickliga för att kunna använda Mobile BI (Wixom & Watson, 2001). Det 

är viktigt att organisationer tillhandahåller arbetare med färdigheter och kunskaper i 

användningen av BI-lösningarna med tanke på att kräver högt tekniskt engagemang 

(García & Díaz Pinzóna, 2017). Med detta menar de två forskarna på att organisationer bör 

ta vara på de som faktiskt har kunskap så organisationen kan utnyttja dessa resurser till 

att lära andra. Men om organisationer inte har dessa resurser kan de bli svårt med tanke 

på att det är tekniskt.  

3 Problemområde  
Användningen utav mobila enheterna ökar konstant och på senare tid har smartphones 

och surfplattor blivit de primära plattformarna ( Airinei & Homocianu, 2010). Medan den 

mobila användningen ökar så växer även BI-system större inom IT-branschen. BI-system 

har nya verktyg som fortfarande inte har nått alla verksamheter: Mobilt BI ( Sajjad, et al., 

2009). Allt fler företag blir beroende av beslutsstöd för att kunna fatta gynnsamma beslut 

för sin organisation, företagsledare kräver relevant och bra affärsinformation i realtid för 

att ta strategiska beslut.  Idag finns ett stort behov att kunna få denna information utanför 

kontoret. Mobile Business Intelligence erbjuder funktionalitet att kunna leverera 

information när och var som helst ( Sajjad, et al., 2009).  
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Som tidigare nämnt så är den mobila lösningen av Business Intelligence fortfarande så 

pass ny att vid en implementation av Mobile BI kan medföra en viss problematik. Chan et 

el (2013) har skrivit en studie om de kritiska framgångsfaktorerna som organisationer bör 

ha i åtanke vid en implementation av Mobile BI. I deras studie har de kommit fram till fyra 

dimensioner som innehåller hela 16 olika kritiska framgångsfaktorer tillsammans, dessa 

dimensioner är: System innehåll, säkerhet, mobil-teknik och organisationsstöd. I denna 

studie kommer det att fokuseras på en utav de fyra dimensionerna, organisationsstöd. 

Chan et el (2013) har i denna dimension identifierat två kritiska framgångsfaktorer som 

är ledningsstöd och skicklighet & kunskap. Huvudfokus för de två kritiska 

framgångsfaktorerna är bland annat nyttan i att använda sig utav Mobile BI som 

”manager” och kunskapen vid den mobila användningen vid implementation av Mobile BI 

i en organisation (Chen, et al., 2012).  

Valet av att forska vidare på dimensionen organisationsstöd grundar sig på att den mobila 

användningen och mobila BI växer som den gör. Företag hinner inte med i utvecklingen 

och tappar mycket kunskap om hur Mobile BI kan leda ett företag framåt genom bra 

ledningsstöd. Ledare har en stor betydelse och inflytande i en organisation och anställda 

tenderar att följa dem (Hobeck, et al., 2009).   

För att Mobile BI ska lyckas i en organisation krävs också att ledare och anställda har 

kunskap kring den mobila användningen samt hur Mobile BI fungerar. Organisationer 

behöver generellt mer kunskap och skickligheter kring upplärning av sin personal om 

användningen av mobila enheter samt användningen i Mobile BI.   

Dimensionen organisationsstöd och dess kritiska framgångspunkter är mycket viktiga 

aspekter att ta hänsyn till för en allt mer lyckad Mobile BI användning i framtiden. De 

andra dimensionerna minst lika viktiga som Chan et el (2013) tar upp men i en 

organisation så krävs det att ledningen kan leda sina anställda framåt, har kunskap för att 

kunna utbilda sin personal till att bli skickliga för att driva organisationen framåt. Det är 

viktigt att organisationer tillhandahåller arbetare med färdigheter och kunskaper att 

använda Mobile BI. Chan et al (2013) nämner i sin studie att även om dessa kritiska 

framgångsfaktorer är identifierade krävs det en fortsatt forskning för att bekräfta de med 

högre säkerhet. De olika forskningsresultaten kommer att vara användbart för 

organisationer som planerar, bedömer eller bedriver Mobil Business Intelligence (Chan, 

et al., 2013). Denna studie kommer att kunna hjälpa organisationer i framtiden vid en 

implementation av Mobile BI och vad det bör has i åtanke gällande dimensionen 

organisationsstöd.  

Studien kommer att ske genom en kvalitativ studie där fokus kommer att ligga på intervjua 

olika företag som använder sig utav beslutsstöd i dagsläget, det kommer både röra sig om 

företag som använder Mobile Bi och som inte använder det. Genom att titta närmare på 

företag som använder sig utav olika lösningar kan det ge information om varför de bör 

använda sig utav en Mobile BI lösning och varför de inte bör det utifrån dimensionen 

organisationsstöd. Genom erfarna respondenter med bra kunskaper kring Mobila enheter 

och Mobile BI verktyg kommer frågeställningen kunna besvaras och styrka därmed kunna 

styrka min frågeställning.  
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Detta problemområde har inspirerats av Turjaka (2014) som även han har forskat vidare 

på Chan et al (2013) studies ramverk om Mobile BI:s kritiska framgångsfaktorer men han 

har valt att fördjupa sig inom dimensionen system innehåll och kvalitet. Forskaren nämner 

i sitt arbete under punkten ”framtida forskning” att det behöver göras mer forskning i 

ramverkets andra dimensioner för att styrka de kritiska framgångsfaktorerna (Turjaka, 

2014).  

3.1 Problem/fråga  

”Hur påverkar de kritiska framgångsfaktorerna inom dimensionen organisationsstöd 

framgången för Mobile Business Intelligence (Mobile BI)?”  

3.2 Syfte  

Chan et al (2013) beskriver fyra dimensioner med olika kritiska framgångsfaktorer som 

behöver vidareforskas på. Han nämner flera gånger att allt mer empirisk data behövs 

forskas fram om dessa kritiska framgångsfaktorer för att ”backa upp” samt hitta fler 

kritiska framgångsfaktorer inom dessa dimensioner.  

I detta arbete kommer det att forskas inom dimensionen ”organisationsstöd” där de 

kritiska framgångsfaktorerna är ”managementsupport” och ”skicklighet och kunskap”. 

Syftet med studien är att utöka kunskapen om dessa kritiska framgångsfaktorer och 

eventuellt bekräfta ytterliga framgångsfaktorer. Genom denna studie skall organisationer 

och företag som har eller tänker implementera Mobile Business Intelligence få kunskaper 

om hur dessa framgångsfaktorer skall hanteras på bästa möjliga sätt. Studien kommer att 

kunna ge användare en bättre uppfattning om Mobile Business Intelligence och vad de bör 

tänka på kring dessa kritiska framgångsfaktorer för att på så sätt effektivisera 

användandet av Mobile Business Intelligence som organisationsstöd.   

  

3.3 Avgränsningar  

Genom att avgränsa forskningen kommer det att bli enklare att kunna fördjupa sig inom 

det specifika området, dvs. kritiska framgångsfaktorer inom dimensionen 

organisationsstöd som Chan et al (2013) beskriver i sin studie. Det kommer endast att ske 

intervjuer som data insamling med tanke på att Mobile Business Intelligence är så pass 

nytt. En annan avgränsning för denna studie är att all data insamling kommer att ske från 

respondenter som arbetar på Business Intelligence företag och som har kunskap samt 

erfarenheter kring Mobile Business Intelligence. Detta är för att försäkra sig om att den 

information som samlas in är bra och för att öka validiteten på arbetet.  
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4 Metod – Datainsamling  
I detta kapitel beskrivs det tillvägagångsätt som har använts för att samla in data och nå 

fram till ett resultat samt om de metoder som har tillämpats för det forskningsarbete som 

har genomförts.  

När en vetenskaplig studie ska genomföras bör den utföras med stöd av en vetenskaplig 

metod (Berndtsson, et al., 2008). En metod används för att samla in data eller annan 

information som är nödvändig eller relevant för studien, för att kunna få ut så bra kvalité 

på information som möjligt. En metod är läran om hur du samlar in, organiserar, 

bearbetar, analyserar och tolkar det som samlas in (Halvorsen, 1992).  

I huvudsak finns två olika vetenskapliga grupper av metoder att använda sig av vid 

forskning: kvantitativa och kvalitativa metoder (Berndtsson, et al., 2008). De kvalitativa 

metoderna används för att ta fram och analysera data som är låg-strukturerad. Det rör sig 

om stora mängder data, det kan exempelvis handla om information i textform som har 

samlats in genom intervjuer. Tanken med dessa metoder är att få en förståelse för 

individers beteende, kunskaper och tankar för att således gå in på djupet kring varför 

individer agerar som de gör (Creswell, 2009).  

När det kommer till de kvantitativa metoderna ger de oftast material som kan analyseras 

med statistiska och jämförande verktyg och då ge mer generaliserade resultat (Patton, 

2002). Det kan handla om all data som presenternas i statistiska värden. Exempel på 

sådan data kan vara tiden de tar för en användare att utföra en specifik uppgift. En 

kvantitativ metod kan utföras med hjälp av observationer där forskaren analyserar 

användaren som utför uppgiften (Creswell, 2009).  

Största skillnaden mellan kvantitativa metoder och kvalitativa metoder är att de 

kvantitativa metoderna sysslar med sådant som går att beskriva med siffror medan 

kvalitativa metoder sysslar med sådant som går att beskriva med ord (Eliasson, 2013).  

4.1 Metodval  

För att besvara studiens frågeställning har det beslutats om att använda sig utav en 

kvalitativ metod vad gäller datainsamlingstekniker och metodansats. Denna forskning 

ligger till grund för att få en bättre förståelse för området framgångsfaktorer med Mobile 

Business Intelligence. Enligt de kriterier som Berndtsson et al (2008) nämner är detta 

problemområde ett karakteristiskt problem som används med hjälp av ett kvalitativt 

angreppssätt för att enkelt kunna få en bättre insikt över problemet. Creswell (2009) 

nämner att kvalitativa metoder är ett utmärkt angreppssätt för att ge sig på dataanalyser 

som utgår ifrån text och bild.  

Utifrån forskningsfrågan så blev det beslutat att kvantitativa metoder som går ut på att ta 

fram statistiska data inte var lämpliga metoder att använda sig av med tanke på att det 

ännu är så pass nytt. Genom kvalitativa metoder blir det enklare att få fram data som kan 

leda till mer lyckat resultat. Kvalitativa metoder har större fokus på att få en förståelse för 

området, till skillnad från kvantitativa metoder som används för att fram statistisk data 

och mätningar (Glenn, 2010). Med tanke på att Mobile BI är så pass nytt finns då heller 
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inte så mycket forskning kring området och mer data genom text och bilder behöver tas 

fram för att lättare få en förståelse kring ämnet. Kvalitativ forskning är den metod som är 

bäst lämpad när problem behöver förstås och för att få en insikt över ett problem område, 

vilket kan relateras till denna studie (Robson & Foster, 1989).  

Den kvalitativa metoden som används som datainsamling för att besvara 

frågeställningen är  intervjuer.  För  att  besvara 

 frågeställningen  ”Hur  påverkar  de  kritiska 

framgångsfaktorerna inom dimensionen organisationsstöd framgången för Mobile 

Business Intelligence (Mobile BI)?” kommer det att ske intervjuer på företag som redan 

implementerat Mobile Business Intelligence i sin verksamhet och på företag som inte 

har implementerat det ännu. Genom att intervjua dessa företag kommer det att kunna 

forskas fram allt mer empiri kring de kritiska framgångsfaktorerna inom dimensionen 

organisationsstöd.  

Med kvalitativ undersökning ökar den procentuella chansen för deltagande och därmed 

minskar chansen att antalet deltagare inte uppfylls. Det är med en kvalitativ undersökning 

lättare att göra jämförelser då det är att föredra när en undersökning kring vetenskap 

mellan teknologi och människor behandlas (Berndtsson, et al., 2008).  

Modedesignen har inspirerats av forskaren Turjaka (2014) med tanke på ett väl utfört 

arbete med bra kvalitativ data och ett lyckat resultat. Forskaren nämner i sitt arbete att 

med hjälp utav intervjuer kunde väldigt detaljerade uppgifter och viktig information 

inhämtas kring kritiska framgångsfaktorer för Mobile BI (Turjaka, 2014)  

4.2 Intervjuer  

Oates (2006) nämner att intervjuer är en särskild konversation mellan människor som 

består av olika antagande till skillnad från en normal konversation. Intervjuer är en 

datainsamlingsmetod som används för upptäcka och få in ny empiri om det som studeras 

(Oates, 2006). Genom att intervjua företag som sysslar med Business Intelligence och 

Mobile BI generellt blir det säkrare att de sitter på kunskaper samt erfarenheter kring 

ämnet. Enligt Åsberg (2006) så är intervjuer en unik känslig och kraftfull metod för att 

fånga erfarenheter och kunskaper (Åsberg, 2006).  

Berndtsson et al. (2008) kategoriserar intervjuer som antingen öppna eller slutna. En 

öppen eller en ostrukturerad intervju är vanligt främst vid en kvalitativ angreppsätt, och 

där forskaren inte förbereder några frågor eller följdfrågor. Att arbeta med ett 

ostrukturerat sätt är enkelt men kan komma med mycket brister om man inte är 

förberedd samt är säker på syftet vid intervjun. Vid en öppen intervju så sköts frågorna 

på plats, det förbereds inte så mycket kring frågor som skall ske kring intervjusessionen. 

En öppen intervju kräver hög erfarenhet och att man ska kunna vara duktig på att leda 

respondenten mot de svar forskaren vill ha (Berndtsson, et al., 2008).   

Motsatsen till öppen intervju är en stängd intervju (strukturerad), vid en stängd intervju 

har forskaren förberett ett antal frågor som skall ställas under intervjusessionen. För 

detta arbete har det valts att använda sig utav intervjutekniken semi-struktur, det innebär 
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att respondenterna kommer att bli förberedda på frågor men behöver inte låsa sig fast vid 

frågorna. Genom att använda sig utav ett semi-strukturerat sätt blir det enklare att leda 

respondenten med följdfrågor mot de svar forskaren vill åt för att besvara 

problemområdet och forskningsfrågan.  

En tabell har skapats för de frågor som kommer att ställas med följdfrågor för att enklare 

kunna nå den information som önskas. Tabellen kommer att innehålla frågor och 

följdfrågor som kommer att ställas till både företag som använder sig utav Mobile 

Business Intelligence och inte. Intervjuerna kommer ske med en person från respektive 

företag, där den med mest IT-kunskap på företaget kommer att intervjuas för att få så 

mycket nytta av informationen som möjligt. Intervjun kommer att ske på plats och genom 

telefonintervjuer. Berndtsson et al (2008) nämner att det är viktigt att intervjuer sker på 

en plats där respondenten känner sig bekväm, självsäker och att ingen stress påverkar 

svaren och dess utförlighet (Berndtsson, et al., 2008).  

Enligt Häger (2007) är det viktigt att planera intervjuer och nämner då ett par viktiga 

punkter att gå efter:  

1. Presentera sig själv, berätta vad det kommer att forskas om och vad som studeras. 

Berätta för respondenten hur intervjun kommer att gå till, vad som kommer att 

dokumenteras och hur det kommer att dokumenteras samt vad resultatet kommer 

att användas till  

2. Sedan när intervjun kan börja så, först och främst är det viktigt att bygga upp en 

bra grund för intervjun med en början, en mitt och ett slut.  

3. Därefter går du in på djupet och fokuserar på problemområdet. Det är här det är 

viktigt att ta reda på du vill veta mer om i din studie och få ut rätt data. Det är då 

viktigt att intervjun är strukturerad för att få med dina ämnesinriktningar  

4. Till sist gäller det att avrunda intervjun genom att sammanfatta det som intervjun 

har handlat om.   

  

4.2.1 Förberedning inför intervju  

Nedan visas den tabell med de övergripande frågorna som kommer att skickas ut till varje 

respondent innan intervjun. Med tanke på att intervjuerna kommer att ske på ett 

semistrukturerat sätt vill forskaren förbereda respondenterna så att det blir lättare att 

besvara frågorna som kommer att ställas under intervjun och därmed kunna leverera bra 

kvalité på den information som lämnas ut av respondenterna. Frågorna har använts som 

en bas för de frågor som skall skickas ut men vissa frågor har lagts till och tagits bort med 

tanke på vad respondenten har för bakgrund samt om det finns någon Mobile BI på 

företaget de arbetar på eller inte.  

Tabell 2 - Huvud frågor för intervjuerna (Följdfrågor har följts upp beroende på respondent)  

 
Vad arbetar du med/Vad har du för roll på företaget?  
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Vad betyder Business Intelligence för dig?  

 
Hur arbetar ni med Business Intelligence?  

 
Hur ser dina kunskaper ut kring Mobile BI?  

 
Använder ni Mobile BI eller har ni planer på att göra det i framtiden?  

 
Hur ser den mobila användningen ut på företaget?   

 
Hur kan ledningen påverka en organisation som tänker implementera Mobile BI?  –  
Plan/vision?    

 
Anser du att ”managementsupport” är en framgångsfaktor för Mobile BI? Ange även en grad för 

framgångsfaktorn och motivering. Graderna:  

1 – EJ kritisk  2 – Låg  3 – Normal  4 – Kritisk  5 – Mycket kritisk  

 
Hur ser kunskaperna och skickligheterna ut hos er kring den mobila användningen? – Mobile  
BI  

 
Anser du att skicklighet & kunskap är en framgångsfaktor för Mobile BI? Ange även en grad för 

framgångsfaktorn och motivering. Graderna:   

1 – EJ kritisk  2 – Låg  3 – Normal  4 – Kritisk  5 – Mycket kritisk  

 
Vad ser du för framgångsfaktorer med just Mobile BI? Kan du rangordna tre stycken med den 

mest kritiska högst upp.  

 
  

4.2.2 Intervjurespondenter  

Forskaren har valt att intervjua sex olika respondenter. För att ta fram data med kvalité 

på och för att försäkra sig om att den information som hämtas in stämmer kommer de 

respondenter som intervjuas vara erfarna inom Business Intelligence och management. 

Forskaren och respondenterna har kommit överens om att hålla de anonyma.   

• Respondent 1 – Projektledare på ett företag som arbetar med Mobile BI. Personen 

jobbar på ett stort företag med flera hundra anställda där personens ”team” använder 

sig utav Mobile Business Intelligence för att ta fram beslutsstöd samt använda sig utav 

det som ett extra stöd utanför kontoret.  

  

• Respondent 2 – Business Intelligence konsult som har erfarenheter om Mobile BI. 

Personen arbetar nu ute hos en kund som inte använder sig utav Mobile BI men har 

på sikt intresse utav att implementera det i organisationen. Personen har arbetat inom 

branschen i sju år och har en examen inom informationsteknologi. Respondenten har 
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stort intressen utav Mobile Business Intelligence och menar på att det är ett mycket 

kraftfullt verktyg som kommer bli allt större inom en snar framtid.  

  

• Respondent 3 – Denna respondent är VD för ett nystartat företag och de har precis 

lanserat sin första mobila applikation. Personen har många års erfarenheter inom 

mobila enheter, applikationer och projektledning. Respondenten har tidigare arbetat 

i ett företag som håller på med Business Intelligence och har även många års 

erfarenheterna kring ämnet.   

  

• Respondent 4 – Denna person jobbar som Business Intelligence analytiker på ett 

multiinternationellt företag där personen även har personalansvar. De använder sig 

inte av Mobile BI i dagsläget men ser att de skulle kunna användas i framtiden. 

Personen har många års erfarenheter inom Business Intelligence och 

personalutveckling. Respondentens huvuduppgift är att hitta nya kunder åt företaget 

och sälja in företagets produkter åt kunderna. Företaget arbetar noggrant med att 

utveckla sin personal med utbildningar och workshops.  

  

• Respondent 5 – Projektledare på ett Business Intelligence-företag som befinner sig 

på flera orter i Sverige. Företaget är ett stort företag på ca 200 anställda och har 

utvecklat ett eget BI-verktyg som de använder sig av och erbjuder som tjänst. Utöver 

deras egna BI-verktyg så hyr de även ut personal som konsulter och arbetar med 

andra stora jobb åt större kunder runt om i Sverige. De använder Mobile BI på en låg 

nivå men arbetar för fullt med att utveckla en bättre Mobile BI lösning med tanke på 

att företagets kunder har stor efterfrågan på en Mobile BI lösning. Företaget själva ser 

även en stor nytta i användningen utav en Mobile BI lösning.  

  

• Respondent 6 – Denna person arbetar som BI konsult på ett medelstort företag i 

Sverige. Personen skapar Datawarehouse åt kunder som ger möjligheten att 

konsumera BI med alla verktyg på marknaden. Personen arbetar med allt från 

traditionell BI till Mobile BI. Respondenten har även fått en utmärkelse som Power Bi 

expert. Verktyget Power Bi är skapat utav Microsoft och har även lanserats som Mobile 

Bi verktyg.  

4.2.3 Etiska aspekter  

För denna studie har även etiska aspekter och ställningsantaganden gjorts. Etik är en 

viktig aspekt vid utförandet av en intervju. Det är viktigt som intervjuare att visa empati 

med tanke på att det är en öppen form av kommunikation. Som intervjuare är det viktigt 

att inte blanda in sina egna känslor för att undvika att påverka svaren. Det är viktigt att ta 

hänsyns till respondentens vana och anpassa intervjun efter respondentens behov 

(Häger, 2007).  

Kvale & Birkmann (2014) skriver att, som forskare vid en intervju följa fyra olika 

forskningsetiska principer. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Forskare måste arbeta utifrån de etiska 



.  

19  

  

principerna under hela processen, detta för att slutligen ha en trovärdig och tillförlitlig 

forskning (Kvale & Brinkmann, 2014). Nedan kommer de fyra olika principerna enligt 

vetenskapsrådet (2012) och hur det ska gå till vid genomförandet av intervjuerna;  

Informationskravet  

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2012).  

Forskaren måste informera de deltagare som innefattas av studien om deras roller och att 

deltagandet är frivilligt. Innan intervjun sätts igång börjar forskaren med att göra det 

tydligt för respondenten om vad som studeras, vad studien kommer att användas till och 

vad respondentens uppgift är i intervjun. Innan intervjun sätts igång berättas också att 

respondenten kan avsluta intervjun när den vill.  

Samtyckeskravet  

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” 

(Vetenskapsrådet, 2012).  

Innan intervjun sätts igång, frågar forskaren respondenten om den vill medverka för att 

försäkra sig om att den som intervjuas verkligen vill medverka i intervjun. Forskaren 

berättar sedan för respondenten att den bestämmer hur länge intervjun skall hålla på och 

vilka villkor intervjun skall ha.   

Konfidentialitetskravet  

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2012)  

Som intervjuare är det viktigt att ta hänsyn till att vissa har skrivit på sekretess och 

därmed har tystnadsplikt om diverse saker. Därmed har det valts att inte identifiera 

någon i studien och valts att hålla respondenterna anonyma. Alla uppgifter hålls borta från 

utomstående och detta berättas tydligt innan intervjuerna kommer att ske.  

Nyttjandekravet  

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” 

(Vetenskapsrådet, 2012).  

Innan intervjuerna sätts igång berättas det för respondenten att personuppgifter inte 

kommer att användas vid något annat syfte eller lämnas ut på något sätt.  

4.3 Validitet och reliabilitet  

Berndtsson et al (2008) menar att det är viktigt i ett projekt att på något sätt adressera 

validitet och reliabilitet. Validitet handlar om att klargöra relationen mellan vad som 

forskaren har tänkt undersöka och vad forskaren faktiskt undersöker.  

Validitet handlar om att förstå sambandet mellan vad som har tänkts undersöka och vad 

som egentligen har undersökts (Glenn, 2010). När det kommer till validitet är det viktigt 
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som forskare att det blir en rättvis bedömning av den information som samlas in. 

Berndtsson et al (2008) nämner att forskarens partiskhet kan ha stor påverkan på hur 

situationer, handlingar och beteende uppfattas. Det är därför viktigt för forskaren att 

klargöra hur dennes partiskhet kan komma att påverka hur studien framställs, framförallt 

i studie som denna då det forskas om kritiska framgångsfaktorer.   

Forskningen sker genom intervjuer med olika respondenter som har goda kunskaper och 

erfarenheter om Business Intelligence, Mobile Business Intelligence och andra mobila 

applikationer. Med tanke på att respondenterna då har erfarenheterna och kunskaperna 

kring problemområdet så anses valideten god då fokus ligger på att mäta det som 

verkligen skall mätas med intervjuer av respondenter som på ett eller annat sätt är knutna 

till Mobile BI.  

Reliabilitet handlar hur pass noggranna mätningarna är i de metoder som väljs. 

Reliabilitet beskriver därmed hur robusta de valda metoderna är (Berndtsson, et al., 

2008). Mestadels av de intervjuer som sker kommer att utföras på respondenternas 

arbetsplats. Genom att intervjuerna sker på plats minskar risken att missa relevant och 

viktig information för studien. Respondenten kommer även att kunna känna sig mer 

bekväm och att befinna sig i en miljö som är relevant för det som studeras. Genom att 

utföra intervjuerna på plats blir reliabiliteten starkare. Alla intervjuer har spelas in vilket 

även detta ökar reliabiliteten då forskaren i efterhand noggrant kan lyssna på vad som 

har sagts flera gånger om, för att tydligare förstå respondentens svar och för att inte missa 

något som har berättats av respondenterna.  

4.4 Transkribering  

För att få en bättre förståelse för empiri som hämtas in genom intervjuerna och för att 

underlätta analysen av all information så har allt spelats in och transkriberats. En 

transkriberad intervju ger många fördelar för forskaren, bl.a. kan det fokuseras mer på att 

få en bra kontakt med personen som intervjuas och då en intervju är transkriberad ges 

möjligheten att plocka ut exakta citat då det ska presentera sitt empiriska resultat. 

Nackdelarna med denna metod är att intervjupersonen kan känna sig obekväm och svara 

på frågorna på ett oärligt sätt samt att själva transkriberingen är tidskrävande  (Walsham, 

2006).  
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5 Analys  
Under detta kapitel presenteras analysen av den information som tagits fram genom de 

intervjuer som har skett.  Analysen är uppdelad i delkapitel som representerar 

analyseringen av frågeställningen som presenteras i problemområdet.   

5.1 Analys av intervjuer - Organisationsstöd  

Chan et al (2013) tar som sagt upp fyra olika dimensioner i sin studie med kritiska 

framgångsfaktorer  i;  säkerhet,  mobil-teknik, 

 systeminnehåll  &  kvalité  samt organisationsstöd. I 

dimensionen organisationsstöd har Chan et al (2013) tagit fram två kritiska 

framgångsfaktorer som är managementsupport samt skickligheter & kunskap. Chan et al 

(2013) nämner i sin studie att en vidareforskning behöver göras för att bekräfta de 

kritiska framgångsfaktorer som har hittats samt att bör titta efter nya kritiska 

framgångsfaktorer.  

Något som är mycket intressant i denna studie är hur de olika respondenterna har 

uppfattat de två framgångsfaktorerna som undersökts för denna studie. Det har varit en 

viss oklarhet när de gäller den kritiska framgångsfaktorn ”management-support” då 

respondenterna uppfattar denna på olika sätt. Med tanke på att Mobile BI är så pass nytt 

som det är så menar respondenterna på att det är en stor anledning till varför de blir 

oklara och behöver backas upp. Under denna studie så har även andra kritiska 

framgångsfaktorer tagits fram och analyserats baserat på det som respondenterna har 

tyckt är viktigt att tänka vid en implementation eller användning av Mobile BI. 

Respondenterna har i varje intervju fått avsluta med att rangordna framgångsfaktorer för 

Mobile BI, på det sättet har de även kunnat få ge sin åsikt om andra kritiska 

framgångsfaktorer utanför dimensionen organisationsstöd.  

5.1.1 Kritisk framgångsfaktor – Skickligheter & Kunskaper  

Skickligheter & kunskaper är en kritisk framgångsfaktor som innebär att organisationer 

bör tillhandhålla lämpliga utbildningar på kompetens och kunskap om just Mobile BI samt 

den mobila användningen. Organisationer behöver konstant hålla sig uppdaterade vid 

den mobila användningen med att utbilda sin personal, med både kompetens & kunskap 

av just de mobila enheterna dvs. hur de fungerar, hur de ska användas och nya teknologier 

inom den mobila användningen. För att kunna klara av att använda sig utav ett verktyg 

för Mobile BI krävs det att personal först och främst kan hantera de mobila enheterna 

(Chan, et al., 2013). När de kan hantera de mobila enheterna måste de även kunna klara 

av att hantera Mobile BI verktyget, det gäller att organisationer som använder sig utav ett 

sådant verktyg håller sin personal uppdaterade med utbildningar och workshops.  

För att få fram så bra information som möjligt utav respondenterna så förklarades 

framgångsfaktorns  betydelse  innan  frågorna  ställdes  för 

 att  tolkningen  av framgångsfaktorn skulle vara densamma som forskarens. 

Respondenterna har även fått exempel på vad framgångsfaktorn kan innebära för att 

kunna ge en tydligare förståelse.  
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Respondent 1 anser att vid en implementation av ett så kraftfullt verktyg som Mobile BI 

är det otroligt viktigt att organisationer utbildar sin personal. Respondenten menar även 

på att det är bättre och ta det långsamt vid en implementation av Mobile BI, med tanke på 

att det är så kraftfullt och så pass nytt. Organisationen måste se till så att sin personal har 

rätt kompetens innan det börjar användas. Respondent 1 har uttalat:  

 ”Om en organisation slarvar med en sådan sak som att utbilda sin personal 

för att de vill spara tid och resurser kommer det bara att sluta illa.”   

Respondent 1 menar på att det kommer i slutändan bara ta längre tid och kosta mer 

resurser än vad de sparar in på att inte utbilda sin personal. Respondent 1 säger även att:  

 ”Framgångsfaktorn kan vara väldigt kritisk för både Mobile BI och 

traditionell BI om en organisation slarvar med att utbilda sin personal.”   

Även då om respondenten anser att detta är en kritisk framgångsfaktor menar 

respondenten också att den inte behöver vara kritisk.  

Respondent 2 anser att framgångsfaktorn ”skicklighet & kunskap” är en kritisk 

framgångsfaktor. Respondenten säger:  

 ”Mobile BI är så pass nytt och kraftfullt att tillräckligt bra kompetens inte 

finns så att det räcker”.  

 Respondenten menar på att det behövs mer kunniga personer ute på marknaden, det 

finns för lite kompetens och för många organisationer som implementerar Mobile Bi i sin 

verksamhet.   

Respondent 2 anser att den yngre generationen generellt sätt är skickligare och har allt 

mer kompetens kring användningen utav de mobila enheterna. De mobila enheterna 

används allt mer i dagsläget och organisationer ser stora möjligheter att även kunna 

använda de i arbete. Respondent 2 anser att vid en implementation av Mobile BI bör 

organisationer även titta till hur de ser ut med mobilvana och hur skickligheter ser ut 

kring den mobila användningen bland personalen. Respondent 2 uttrycker sig:  

”Kan de inte använda sig utav de mobila enheterna i sig, hur ska då 

personalen kunna använda ett Mobile BI verktyg? Det krävs att 

organisationen erbjuder kontinuerliga utbildningar.”   

Respondenten menar på att personalen först och främst behöver utbilda sig samt öka sin 

kompetens med de mobila enheterna för att sedan kunna ge sig på ett Mobile Bi verktyg. 

Respondenten nämner också att inom en snar framtid kommer det bli allt enklare att 

implementera Mobile BI i sina organisationer på grund av att den mobila användningen 

ökar konstant och därmed ökar kompetensen kring användningen utav de mobila 

enheterna.    
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Respondent 3 arbetar dagligen med mobila enheter och har nyligen lanserat sin första 

mobila applikation. Företaget arbetar dagligen med sälja in deras applikation hos nya 

kunder, privatpersoner och företag. Respondent 3 säger:  

”Vi arbetar konstant med att utbilda vår personal utav befintliga system 

och hur de mobila enheterna fungerar”.  

Utan utbildning och kompetens kring nya system fallerar det i slutändan och utan 

skickligheter och kunskaper kostar det företaget alldeles för mycket pengar samt tid. 

Respondenten menar på att vid för lite kunskap kring ett nytt system så tar 

arbetsuppgifterna för lång tid och det kostar företaget alldeles för mycket pengar. 

Respondent 3 är övertygad om att framgångsfaktorn ”skickligheter & kunskap” av ett så 

kraftfullt verktyg som Mobile BI är definitivt en kritisk framgångsfaktor. Vid en 

implementation av Mobile BI bör utbildningar och workshops ske kontinuerligt så att 

personal håller sig uppdaterad samt ökar sin kompetens. Respondenten nämner även att 

det finns inga genvägar, vill man bli bäst kostar det tid och pengar.  

Respondent 4 är som tidigare respondenter övertygad om att framgångsfaktorn 

skicklighet & kunskap kan vara kritisk om inte organisationer tar den på allvar. 

Respondenten arbetar på ett företag som ständigt jobbar med att utbilda sin personal och 

se till att de håller sig uppdaterade. Respondenten känner inte till just Mobile BI men 

nämner att de jobbar aktivt med traditionell Business Intelligence och uppfattar Business 

Intelligence som viktigt för organisationens beslutsstöd.  

Respondent 4 anser även att personal behöver kunna hantera de plattformar de arbetar 

på. Det blir allt svårare att lära sig ett system på exempelvis en mobil enhet om personen 

inte har en god förståelse om hur den mobila enheten fungerar i sig. Respondenten säger:  

 ”Jag anser att Mobile BI och den mobila användningen över huvud taget 

på arbetsplatser kommer att öka inom en snar framtid, organisationer 

behöver utbilda sin personal på ett bra sätt genom kompetenta människor 

och sedan följa upp kontinuerligt med utbildningar.”   

Respondenten menar på att det inte bara är viktigt att utbilda sin personal om Mobile BI 

och användningen av mobila enheter innan en implementation av verktyget har skett utan 

även efteråt.  

Enligt respondent 5 är skickligheter & kunskaper en kritisk framgångsfaktor. 

Respondenten anser att om organisationer ska implementera så pass svårhanterade 

lösningar i sina system måste personalen veta vad de håller på med. Respondenten har 

många erfarenheter av att organisationer förhastat sig vid att använda ett nytt 

implementerat verktyg eller system i sin verksamhet och det bara har slutat illa. 

Respondenten säger:  

 ”Jag har varit med ett flertal gånger av att företag som implementerar nya 

system inte lägger ner tillräckligt med tid till att utbilda sin personal om 
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hur de skall implementerade systemen eller hur verktygen skall användas 

och det slutar aldrig bra.”   

Respondenten menar på att skall en organisation implementera Mobile BI bör de se till så 

att personalen som skall använda sig utav de förstår sig på det och hantera de mobila 

enheterna.  

Respondent 6 som arbetar med Mobile BI i dagsläget säger:  

”Mobile BI är ett otroligt kraftfullt verktyg, inom en snar framtid kommer allt fler 

organisationer runt om i världen att använda det.”  

Respondent 6 menar på att det är en självklarhet att organisationer borde utöka sina 

befintliga system med Mobile BI med tanke på vart marknaden håller på att gå. Ökningen 

av den mobila användningen ser allt större ut och det vore bara dumt att inte utnyttja det. 

Respondent 6 är enig med de tidigare respondenterna och nämner att:  

”Det är viktigt för en organisation att utrusta alla mobila arbetstagare över hela 

organisationen med tillräcklig kompetens och kunskap för att använda sig utav Mobile BI.”  

Organisationen bör utbilda sin personal och se till att de förstår vad de handlar om och se 

till så att de är tillräckligt kompetenta att kunna använda sig utav de mobila enheterna i 

arbetet innan de väljer att använda sig av Mobile BI. Ska en organisation få full effekt utav 

Mobile BI måste de anställda kunna använda sig utav det på ett effektivt sätt för rätt 

anledning. Respondenten menar på att en organisation inte skall ersätta den traditionella 

BI:n med Mobile BI utan att det ska användas som ett extra stöd.   

Respondent 6 nämner också ett flertal gånger att ”Det är nu skolorna som utbildar er inom 

Business Intelligence som bör inkludera Mobile BI mer med tanke på att det är dit 

framtiden håller på att gå inom Business Intelligence”. Respondenten menar på att de 

borde börja utbilda studenter innan de kommer ut i arbetslivet om Mobile BI och mer om 

mobila enheter.  

Alla respondenter som har deltagit i studien anser att framgångsfaktorn skicklighet & 

kunskap och användningen av mobila enheter kan vara kritisk för att lyckas med 

framgång av Mobile BI. Om organisationer väljer att inte lägga ner tillräckligt med 

resurser och tid för att utbilda sin personal för att använda Mobile BI så kan 

framgångsfaktorn bli väldigt kritisk. Det är viktigt att användarna förstår sig på de mobila 

enheterna för att sedan kunna använda sig utav Mobile BI. Framgångsfaktorn är annars 

inte den mest kritiska faktorn om organisationerna sköter detta bra.  

Respondenterna pratar även mycket om att den yngre generationen är kunnigare på de 

mobila enheterna medan den äldre generationen har mer erfarenheter om hur Business 

Intelligence fungerar. Organisationer bör se till så att all personal blir kompententa och 

skickliga på båda delarna, unga som gamla. Problemet kan ligga i att den äldre 

generationen inte är lika motiverade på att vilja lära sig nytt som de yngre är. Det gäller 

att ledarna tar sig stort ansvar till att motivera all personal  
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5.2  Kritisk framgångsfaktor – Managementsupport  

Den andra kritiska framgångsfaktorn som Chan et al (2013) tar upp inom dimensionen 

organisationsstöd är managementsupport. Det Chan et al (2013) menar på är att 

organisationer som implementerar Mobile BI behöver en långsiktig strategisk vision som 

stämmer överens med hela organisationen. Alla behöver vara ombord och ha samma syn 

på varför Mobile BI implementeras och vad det ska användas till. För en lyckad 

implementation av Mobile BI krävs det att allt skall falla på plats, stöttning från ledningen 

samt fördelning av hängivna resurser. Organisationen bör tydligt definiera en uppsättning 

strategier för att möjliggöra en effektiv implementation av Mobile BI.   

Denna framgångsfaktor kunde lätt misstolkas av respondenterna. Vissa tolka 

framgångsfaktorn rätt som beskrivet ovanför men vissa tolkade framgångsfaktorn som 

att beslutsstöd. Med tanke på att ett dokument var förberett med frågor och utskickat 

innan intervjuerna tog plats så hade respondenterna som tolkat managementsupport fel 

också ställt in sig fel om den kritiska framgångsfaktorn innan intervjun skedde. Forskaren 

fick förklara den kritiska framgångsfaktorn på plats och respondenterna kunde sedan 

svara utifrån det.  

Respondent 1 har flera års erfarenheter som projektledare och arbetar i dagsläget med 

Mobile BI på företaget. De införde Mobile BI för ungefär ett år sedan och har jobbat aktivt 

med Mobile Bi sen dess. Respondenten berättar att ska en organisation sikta in sig på att 

ta in Mobile BI på företaget bör ledningen ha en tydlig plan och vision. Respondenten 

berättar om hur implementationen av Mobile BI såg ut på deras företag och säger:  

”Det var väldigt rörigt, vi på företaget hade inte en tydlig bild på vad vi 

skulle använda det till från början”.   

Respondenten menar på att ledningen misslyckades till en början med att leda och stötta 

de anställda i användningen av Mobile BI. Respondenten säger:   

”Ledningen hade inte en tydlig plan eller vision och kunde därmed inte 

motivera personalen till användningen av Mobile BI”.   

Respondent 1 säger att det är nu efter ett år som användningen av Mobile BI börjar 

användas på riktigt, ledningen har lagt ner tid och resurser på att driva de anställda mot 

samma mål. Respondent 1 anser att managementsupport är en kritisk framgångsfaktor 

vid implementation av Mobile BI om ledningen inte är väl förberedda och har förberett 

hela organisationen innan implementation.  

Respondent 2 förstod inte frågorna kring ”managementsupport” då respondenten inte 

uppfattade innebörden av den kritiska framgångsfaktorn. Det blev tydligare under 

intervjun efter förklaring hade getts. Respondent 2 menar att managementsupport är en 

kritisk framgångsfaktor om en organisation ska implementera Mobile BI för första 

gången, precis som med allt annat. Respondent 2 har uttalar sig:  
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”Vid en implementation av Mobile BI krävs det stor engagemang och stöd 

från ledningen, det är viktigt att alla användare stöttar samma vision som 

ledningen har.”   

Respondenten tycker att vid en implementation av något nytt är det alltid smart och ta 

in resurser utifrån som har mer erfarenheter samt bra strategier om hur 

implementationen ska gå till.   

Respondent 3 har inga direkt erfarenheter om vad en organisation bör ha i åtanke vid en 

implementation av Mobile BI men har varit med många gånger tidigare vid 

implementation av andra system samt verktyg. Respondent 3 uppfattar heller inte 

frågorna eller innebörden av den kritiska framgångsfaktorn managementsupport. 

Innebörden förklarades och ett par exempel angavs. Respondent 3 svarade sedan:  

”Det är definitivt en kritisk framgångsfaktor, jag har varit med flera 

gånger tidigare då företag velat implementera nya system men saknar en 

långsiktig plan med strategier och en tydlig vision. Det slutar aldrig bra, 

det bara kostar massa tid och pengar helt i onödan.”  

Respondenten menar att det är otroligt viktigt att vara förberedd innan en 

implementation av ett nytt system, det kan kosta ett företag mycket resurser om det inte 

går rätt väg.  

Respondent 4 berättar att de inte använder sig utav Mobile BI i dagsläget men har 

diskuterat det i ledningen och har planer på en implementation inom kort. Ledningen 

håller just nu på och planerar hur denna implementation skall gå till och hur de anställda 

på företaget ska få ta del utav det. Respondent 4 säger:   

”Vi i ledningen förbereder en mycket väl utförd plan om hur 

implementationen ska gå till, vi har en vision och strategier som vi alla 

delar. Vi är väl medvetna om att vi i ledningen är de som bär ansvaret till 

att det ska lyckas med Mobile BI”.  

Respondenten menar att managementsupport är en kritisk framgångsfaktor, det är viktigt 

att ledningen tar sin tid till att styra upp implementationen och motivera personal till 

användningen. Respondent 4 menar på att det inte är ledningen som skall använda 

verktyget så det krävs engagemang av ledningen till att motivera och stötta personalen 

som skall använda det genom att ha en tydlig plan.  

Respondent 5 berättar att de använder sig utav Mobile BI på en låg nivå för tillfället. De 

håller på för fullt och utvecklar Mobile BI, respondenten säger:  

”Mobile BI handlar om att göra information tillgänglig och agera oavsett 

var du befinner dig. Vi jobbar ständigt med att utveckla produkten så den 

skall vara skalbar oavsett plattform”  

Vid frågan om respondenten anser att managementsupport är en kritisk framgångsfaktor 

svarar respondenten:   



.  

27  

  

”Managementsupport är en viktig återkommande faktor som är kritisk för 

effektiv implementering av informationssystem. Det är ledningen som ser 

till att framgången av implementationen av Mobile BI i detta fall blir 

lyckat.”  

Ledningen bör ha en tydlig strategi vid en implementation av Mobile BI och med en tydlig 

strategi kommer då även en tydlig plan samt vision. Respondenten säger:  

 ”Förutom en bra strukturerad plan och en vision så krävs det otroligt bra 

och effektiv kommunikation, det går givetvis hand i hand.”  

Respondent 6 är som ett gäng tidigare respondenter inte övertygad om vad det innebär 

med den kritiska framgångsfaktorn managementsupport. Återigen förklarades det för 

respondenten vad innebörden av den kritiska framgångsfaktorn innebär. Respondenten 

berättar att den kritiska framgångsfaktorn kunde tolkats som att ledningen använde 

Mobile BI som ett verktyg i organisationen för att supporta ledningen i ”management”.  

När väl respondenten väl förstår innebörden av managementsupport i della fall av, svarar 

respondenten:   

”Managementsupport behöver inte vara en kritisk framgångsfaktor men i 

detta fall anser jag att det är en med tanke på att Mobile BI är så pass nytt. 

De flesta förstår inte vad de vill använda den mobila delen utav Business 

Intelligence utan investerar i det för att konkurrenter använder sig utav 

det.”  

När respondenten förklarar sin tidigare mening lite tydligare menar respondenten att vid 

en implementation bör ledningen ha koll på varför de skall ta in Mobile BI till företaget 

och hur de kan utnyttja det på bästa möjliga sätt. Har ledningen inte en affärsplan med 

strategier över användningen och för implementationen kommer det vara en onödig 

investering av pengar samt tid.   

Alla respondenter som har deltagit i studien anser att framgångsfaktorn 

managementsupport för Mobile BI kan vara kritisk för att lyckas med framgång av Mobile 

BI. Enligt alla respondenter så pratar de om att ledningen måste ha en plan med tydliga 

strategier och vision. Det krävs stor anpassning och stöd från ledningen, den plan och 

vision som presenteras måste också följas upp. Denna framgångsfaktor är grunden till att 

en implementation av Mobile BI blir lyckad menar respondenterna på.  

    

5.3 Andra kritiska framgångsfaktorer  

För denna studie har även andra framgångsfaktorer identifierats relaterat till Mobile BI, 

det som respondenterna har ansett är det som är mest kritiskt för Mobile BI. 

Respondenterna har fått rangordna tre framgångsfaktorer utifrån hur kritiska de anser 

att de är samt förklara innebörden.  
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Nedan i tabellerna visas respondenternas rangordning av de kritiska framgångsfaktorer 

som de identifierar med Mobile BI. Siffrorna från 1-3 innebär hur kritiska de anser att de 

är eller kan vara. För varje framgångsfaktor så följer ett citat med från respondenten.  

(Rangordning)  

1. Kritisk framgångsfaktor 2. Denna faktor är en framgångsfaktor och kan vara 

kritisk 3. Framgångsfaktor  

Respondent 1  

Respondenten anser att datasäkerheten är en kritisk framgångsfaktor då de mobila 

enheterna inte är tillräckligt säkra i nuläget. Respondenten nämner även att de mobila 

enheterna inte har en tillräckligt bra prestanda för att kunna använda Mobile BI på det 

sättet den traditionella BI:n används på stationära datorer eller bärbara. Respondent 1 

nämner att de mobila enheternas mindre skärmar och att det arbetas på en touchscreen 

kan vara en framgångsfaktor som är kritisk.  

Tabell 3 – Respondent 1 - rangordning av andra kritiska framgångsfaktorer för Mobile BI  

1. Datasäkerheten  ”Om en mobilenhet blir stulen eller borttappad 

så håller inte säkerheten, vi har alldeles för 

viktig data på företaget för att någon annan 

ska komma åt den”.   

2. Prestandan i de mobila enheterna  "Mobila enheter ligger inte på lika kraftfull 

prestanda som en stationär dator. Det går inte 

att kräva lika mycket av mobile BI som i den 

traditionella BI:n”  

3. Användarvänlighet: 

 Mindre enheter  
”Att jobba på mindre ytor är betydligt svårare, 

framförallt för en äldre person som inte kan se 

lika bra eller använda sig utav en touchscreen”   

  

  

  

  

Respondent 2  

Ännu en respondent sätter datasäkerhet som den mest kritiska framgångsfaktorn. 

Respondenten menar på att de mobila enheterna inte är tillräckligt säkra, de jobbar med 

otroligt känslig data som inte får läckas. I många fall räcker det inte med enbart ett 

mobillösenord utan säkerheten behöver ökas allt mer.   

Respondent 2 tar även som tidigare upp användarvänligheten och de små skärm-ytorna 

på de mobila enheterna. Respondenten menar på att det är svårare att jobba med analyser 
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på en mindre skärm-yta. Respondenten nämner även informationsbegränsningen som en 

kritisk framgångsfaktor för Mobile BI.  

Tabell 4 – Respondent 2 - rangordning av andra kritiska framgångsfaktorer för Mobile BI  

1. Datasäkerhet  ”Ofta jobbar man med väldigt känslig data som: 

sjukfrånvaro, löner och börsbolag. Det hade 

inte varit speciellt bra om data läcktes”.  

2. Användarvänligheten: 

 Begränsad skärm-yta  
”Det blir svårare att jobba med breda och djupa 

analyser på en mindre skärm”.  

 3. Informationsbegränsning  ”Mobile BI är inte lika kraftfullt som en vanlig  
BI lösning, därför är det viktigt att ha i åtanke 

att inte överbelasta ett Mobile BI med onödig 

data och andra funktioner som får systemet att 

prestera sämre”.  

 
  

Respondent 3  

Respondent 3 anser att datasäkerheten är den mest kritiska framgångsfaktor för Mobile 

BI. Respondenten menar att om en mobil enhet försvinner så är det enkelt att komma åt 

känslig data. Respondent 3 nämner även att funktionaliteten inte går att jämföras med 

den traditionella BI:n genom en stationär eller bärbar dator. På en mobil enhet går de inte 

att exempelvis jobba flexibelt genom index och flikar. Respondenten sätter tillgänglighet 

till rätt information som sitt 3:e val och anser att det är en kritisk framgångsfaktor för 

Mobile BI för att i dagsläget kan inte Mobile BI erbjuda att varje konsument av BI får 

tillgång till all information som den behöver när som helst.  

    
Tabell 5 – Respondent 3 - rangordning av andra kritiska framgångsfaktorer för Mobile BI  

1. Datasäkerhet  ”En mobil enhet är inte tillräckligt säker i 

dagsläget. Försvinner den mobila enheten så 

kan allt för känslig data läckas”.  

2. Sämre funktionalitet  ”Genom ett vanligt BI system är funktionalitet 

betydligt bättre och smartare. Det går snabbare 

att arbeta med och hantera datan med”.  

3. Tillgänglighet till rätt information ”Varje konsument av BI skall kunna avläsa sinviktiga 

information när som helst”.  

 
Respondent 4  

Återigen har en respondent satt datasäkerhet som den mest kritiska framgångsfaktor. 

Respondenten menar att det är viktigt att säkerheten blir bättre om den mobila enheten 

försvinner så att andra utomstående inte kan komma åt sekretess belagd data. 
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Respondenten nämner även att en kritisk framgångsfaktor kan vara om ledningen lägger 

för stort fokus på fel uppgifter. Respondenten nämner som den sista kritiska 

framgångsfaktorn att tillgängligheten bör bli bättre med Mobile BI då det arbetas utanför 

kontoret bör information vara lättillgänglig när som helst. Om exempelvis en 

projektledare på ett företag har ett kundmöte och vill presentera information för kunden 

måste informationen vara lättillgänglig och lätt att kunna presentera.   

Tabell 6 – Respondent 4 - rangordning av andra kritiska framgångsfaktorer för Mobile BI  

 
1. Datasäkerhet ”Det är viktigt att kunna skydda data även om den mobila enheten skulle 

försvinna, så att andra inte kan komma åt data som kan vara sekretess belagd eller viktig 

för företaget.”  

 
2. Ledning (Ligger lite inom samma ”Ledningen bör lägga stort fokus på att få med spår 

som organisationsstöd) verksamheten, inte bygga silos med inlåsta data från 

analyserna. För att få bäst effekt behöver datan kunna konsumeras av alla med ett 

välbyggt regelverk som ger rätt personen tillgång till rätt information”  

 
3. Tillgänglighet  ”Med tanke på att man arbetar med Mobile BI  

utanför kontoret bör det vara lättillgängligt till 

rätt information när som helst”.   

 
  

    

Respondent 5  

Denna respondent har satt begränsning som den mest kritiska framgångsfaktorn. 

Respondenten menar på att Mobile BI inte är lika kraftfullt som den traditionella BI:n och 

begränsar användaren att arbeta på samma sätt. Med tanke på att de mobila enheterna 

inte uppfyller samma funktionalitet, prestanda, minne etc. så begränsar det användaren 

att uppnå det som användaren kan få ut genom den traditionella BI:n.  

Även denna respondent nämner säkerheten som en kritisk framgångsfaktor men går mer 

in på riskerna utav dataintrång genom virus, avlyssningar och andra attacker.   

Den sista kritiska framgångsfaktor som även denna respondent tar upp är 

användarvänligheten och är inne på samma spår som tidigare respondenter där de 

nämner de små skärm-ytorna som det arbetas på samt att användarna behöver arbeta 

genom touchskärmar som är ansträngande.  

Tabell 7 – Respondent 5 - rangordning av andra kritiska framgångsfaktorer för Mobile BI  

1. Begränsning  ”Mobile BI är inte lika kraftfullt som den 

traditionella BI:n, man är begränsad och kan 

inte arbeta på samma sätt som genom en dator”  
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2. Säkerhet  ”Säkerhetsriskerna börjar öka mer när det 

kommer till de mobila enheterna, virus har även 

börjat söka sig till dem och andra risker har 

även börjat söka sig till de mobila enheterna”.  

3. Användarvänlighet ”Det är inte lika lätt att arbeta på en mindre skärm och genom 

touchskärm. Det tar längre tid och det krävs 

mer ansträngning fysiskt”.  

 
  

Respondent 6  

Respondent 6 har datasäkerhet som den mest kritiska framgångsfaktorn. Respondenten 

nämner att om den mobila enheten blir stulen eller försvinner på något annat sätt så är 

inte säkerheten tillräckligt bra ännu och utomstående kan då komma åt känslig 

information. Respondenten nämner även rapportering som en kritisk framgångsfaktor 

för Mobile BI. Respondenten nämner att rapporterna och rapporteringen inte blir lika 

användbar genom de mindre skärmarna. De blir svårare att arbeta med om man ska 

zooma in och ut med fingrarna, det tar bara för lång tid och väljer hellre då att arbeta 

genom en dator.  

Den tredje och sista kritiska framgångsfaktorn som respondent 6 nämner är lagringen. De 

mobila enheterna har inte tillräckligt med minne och därmed inte samma 

lagringsmöjligheter som en stationär eller bärbar dator har.  

    

  

Tabell 8 – Respondent 6 - rangordning av andra kritiska framgångsfaktorer för Mobile BI  

1. Datasäkerhet  ”Om en användare inte har någon direkt 

säkerhet och den mobila enheten försvinner 

kan utomstående komma åt känslig 

information”.  

2. Rapportering  ”med tanke på att de mobila enheterna är 

betydligt mindre än en stationär dator blir 

också rapporterna mindre att arbeta med”  

3. Lagring ”Mobila enheter har inte samma lagringsmöjligheter och kommer därför 

inte kunna arbeta eller lagra så pass 

mycket”  

 
  

Alla respondenter är eniga om att säkerheten är en kritisk framgångsfaktor med Mobile 

BI och det är något som behöver bli bättre med tiden för att fler ska vilja implementera 

Mobile BI i sin verksamhet. Många utav respondenterna nämner även att med tanke på 
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att de mobila enheterna inte erbjuder lika stora skärmar att arbeta på kan även det vara 

en kritisk framgångsfaktor.  

    

6 Resultat  
Under detta kapitel kommer resultaten utav den analys som har gjorts beskrivas för att 

besvara studiens forskningsfråga.  

6.1 Bedömningen av framgångsfaktorerna – frågeställning  

För att ta reda på hur kritiska framgångsfaktorerna anses vara för framgång med Mobile 

BI har respondenterna fått ange en siffra från 1-5. Siffrorna representerar hur kritisk de 

anser att framgångsfaktorn är för framgång med Mobile BI.   

1 – EJ kritisk  2 – Låg  3 – Normal  4 – Kritisk  5 – Mycket kritisk  

6.1.1 Resultat av den kritiska framgångsfaktorn ”Skicklighet & Kunskap”  

Respondenten 6 anser att framgångsfaktorn skicklighet & kunskap är mycket kritisk vid 

en implementation av Mobile BI. Båda respondenterna nämner att utan kunskaper och 

kompetenser kring ett verktyg eller hur den mobila enheten fungerar så fallerar det i 

slutändan.  

Respondent 1, 2,3,4 och 5 anser att framgångsfaktorn är hög enligt skalan som 

presenteras. Respondenterna är eniga om att, förstår sig inte användaren på den mobila 

enheten blir det också svårt att hantera Mobile BI. Organisationerna bör se till att 

användarna får kunskap och är skickliga på att använda de mobila enheterna först innan 

de ger sig på Mobile BI. Chan et al (2013) nämner att organisationen bör tillhandhålla 

utbildningar för de mobila användarna för att öka deras kompetens och kunskaper för att 

lyckas med Mobile BI, respondenterna håller med om det som uttalas i studien.  

Utifrån intervjuerna anser alla respondenterna att skicklighet & kunskap är en 

framgångsfaktor som med största sannolikhet är kritisk för framgång av Mobile BI. Alla 

respondenter är eniga om att utbildning krävs om hur de mobila enheterna fungerar och 

hur verktyget i sig fungerar. De behöver få utbildning innan implementationen för att bli 

tillräckligt kompetenta och sedan bör utbildningar ske kontinuerligt för att bibehålla samt 

förnya kunskaperna. Respondenterna menar på att organisationens ledning bär stort 

ansvar för att en implementation av Mobile BI ska lyckas. Det krävs att de investerar 

resurser och tid för utbildningar och andra metoder som ökar kunskaperna samt 

skickligheterna.  

Utifrån intervjuerna fick de bedöma i vilken grad de ansåg att framgångsfaktorn låg på. 

Det bekräftas genom siffran att framgångsfaktorn skicklighet & kunskap är kritisk för 

framgång av Mobile BI.  
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Tabell 9 – Resultat av framgångsfaktorn Skicklighet & kunskap  

Respondent  Bedömning (1-4)  Motivering  

1  4  ”Det är en kritisk framgångsfaktor, användaren bör ha 

kunskaper kring användningen utav de mobila enheterna 

innan den ger sig på ett kraftfullt verktyg som Mobile BI”  

2  4  ”Jag anser att framgångsfaktorn är hög, organisationen 

bör utrusta alla användare med tillräckligt med 

kompetens och kunskap för att kunna använda sig utav 

Mobile BI”  

3  4  ”Med högsta sannolikhet är det en kritisk 

framgångsfaktor. Organisationen bör utbilda sin personal, 

både hur de mobila enheterna fungerar samt Mobile BI”  

4  4  ”Det är definitivt en kritisk framgångsfaktor, idag finns 

inte tillräckligt mycket kompetens eller forskning kring 

ämnet”  

5  4  ”Jag anser att denna framgångsfaktor är hög, det är 

otroligt  viktigt  att  utbilda 

 sin  personal  vid 

 en implementation av ett nytt 

informationssystem”  

6  5  ”Jag anser att framgångsfaktorn är kritisk för framgång av  
Mobile BI, utan kunskap fallerar det ”  

  

6.1.2 Resultat av den kritiska framgångsfaktorn ”Managementsupport”  

Respondenterna 1,2,3,4 och 5 anser att framgångsfaktorn managementsupport är kritisk. 

De är eniga om att ska en organisation lyckas med en implementation av Mobile BI bör 

ledningen ha en tydlig plan med strategier och en vision som alla i organisationen förstår. 

Chan et al (2013) nämner i sin studie att ska en framgångsrik implementation av mobile 

BI lyckas krävs stor anpassning och stöd från ledningen och hängivna resurser. 

Respondenterna bekräftar detta och nämner att det är ledningens ansvar att 

implementationen av Mobile BI ska lyckas.   

Respondent 6 anser att den är mycket kritisk, respondenten menar på att ska de investera 

i ett nytt informationssystem eller verktyg bör ledningen vara förberedda på att investera 

tid och pengar på att utföra en ordentlig affärsplan.  
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Utifrån intervjuerna fick de bedöma i vilken grad de ansåg att framgångsfaktorn låg på. 

Respondenterna bekräftar att framgångsfaktorn managementsupport är kritisk för 

framgång av Mobile BI.  

  
Tabell 10 – Resultat av framgångsfaktorn Mangementsupport  

Respondent  
(1-6)  

Bedömning (1-4)  Motivering  

1  4  ”Managementsupport är en framgångsfaktor som 

definitivt kan påverka framgången av Mobile BI om inte 
ledningen tar sitt ansvar”  

2  4  ”Framgångsfaktorn är hög enligt din skala, ledningen 

måste skapa en ordentligt utförd plan över användningen 

och hur implementationen skall gå till av Mobile BI”  

3  3  ”Framgångsfaktorn kan vara kritisk för framgång av 

Mobile BI, men även om ledningen skulle misslyckas med 

en bra plan så finns det oftast kompetenta medarbetare 

som kan åtgärda problemet”  

4  4  ”Jag anser att det är en kritisk framgångsfaktor, utan en 

bra och utförd plan med tydliga strategier samt en vision 

kommer man att misslyckas vid en implementation av 

Mobile BI”  

5  4  ”Jag anser att den är hög enligt din skala, vid en 

implementation behöver ledningen vara väl förberedda 

och vara säkra på vad de ska använda verktyget till”  

6  5  ”Det är absolut en kritisk framgångsfaktor, de som 

beslutar om att ta in något nytt bör också vara förberedda 

på vad de tar in och varför”  

  

6.2 Andra framgångsfaktorer med Mobile BI  

De två framgångsfaktorer som har uppmärksammats mest bland respondenterna är 

säkerhet och användarvänligheten som brister på grund av den begränsade skärm-ytan.  

Säkerhet för de mobila enheterna är en framgångsfaktor som är kritisk enligt alla 

respondenter. Respondenterna är enade och menar på att de mobila enheterna inte är 

tillräckligt säkra i dagsläget och brister på många håll. Respondenterna menar att om en 

mobil enhet försvinner är säkerheten inte tillräckligt bra och utomstående har 

möjligheter att kunna komma åt känslig data. Respondent 5 pratar också om att de mobila 

enheterna inte är tillräckligt säkra vid intrång av virus eller andra typer av attacker. Chan 
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et al (2013) nämner att Mobile BI användare är utsatta för risker och att det brister i 

säkerheten för de mobila enheterna.  

Samtliga respondenter anser att dessa faktorer är kritiska för framgång av Mobile BI.  

  
Tabell 11 – Resultat av andra framgångsfaktorer som tas upp av respondenterna  

Framgångsfaktor  Motivering  Källa  

Säkerhet - Datasäkerhet  Denna framgångsfaktor anses 

vara kritisk, respondenterna 

menar på att säkerheten inte 

håller i dagsläget. Om den 

mobila enheten skulle 

försvinna från användaren 

finns det för stora risker att 

känslig data skulle kunna 

läckas.   

Alla respondenter  

Användarvänlighet  –  
Begränsad skärm-yta   

Denna framgångsfaktor anses 

vara kritisk, respondenterna 

nämner att den mindre 

skärm-ytan gör det svårare 

att arbeta. Både för de som 

kan använda sig utav de 

mobila enheterna och för dom 

som inte är lika skickliga på 

det, på det sättet kommer 

användarna hellre välja att 

arbeta   

R1, R2 och R5  

  

    

7 Slutsats  
Studien som utförts har analyserat de två framgångsfaktorerna managementsupport och 

skicklighet & kunskap som Chan et al (2013) tar upp i sin studie inom dimensionen 

organisationsstöd. Dessa två framgångsfaktorer är kritiska för framgång av Mobile BI men 

de skriver att det behöver göras en vidareforskning på faktorerna för att styrka om de 

faktiskt är kritiska för framgången av Mobile BI.   

Samtliga respondenter fick besvara om de ansåg att skicklighet & kunskap och 

managementsupport var kritiska framgångsfaktorer för Mobile BI samt ange hur kritiska 

de ansågs vara genom en siffra på en skala 1-5. För att bekräfta det Chan et al (2013) tar 

upp i sin studie har denna undersökning utgått ifrån följande frågeställning:   

”Hur påverkar de kritiska framgångsfaktorerna inom dimensionen organisationsstöd 

framgången för Mobile Business Intelligence (Mobile BI)?”  
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Managementsupport är grunden till en lyckad implementation av Mobile BI och anses 

vara kritisk för framgången av Mobile BI i en organisation. Utan en tydlig och genomförbar 

plan med tydliga strategier samt en tydlig vision så kommer implementationen att 

misslyckas (García & Díaz Pinzóna, 2017). Samtliga sex respondenter bekräftar detta och 

nämner hur pass viktig faktorn managementsupport är för en lyckad implementation. 

Enligt skalan som respondenterna fick besvara, så ansåg majoriteten av respondenterna 

att den är kritisk. García & Diaz Pinzóna (2017) nämner även framgångsfaktorn 

skickligheter & kunskaper som kritisk. Utan kunskaper samt kompetens så kan det 

medföra en viss problematik under implementationen (García & Díaz Pinzóna, 2017). 

Samtliga respondenter pratar om hur viktigt det är med kompetens och kunskap kring 

användningen av en mobil enhet. De menar på att det kommer bli för svårhanterligt och 

tekniskt att använda sig av Mobile BI om kompetensen inte finns där hos användarna. 

Även för denna framgångsfaktor så hamnade majoriteten av respondenternas svar på 

skalan som kritisk.  

Alla respondenter fick även ange och rangordna andra faktorer som de ansåg var kritiska 

för framgången av Mobile BI. Två ytterligare faktorer kunde bekräftas som kritiska 

framgångsfaktorer, resultaten hittas i tabell 11. Alla respondenter var eniga om att 

säkerheten för de mobila enheterna inte var tillräckligt i dagsläget. De ansåg att det var 

stora risker att kunna förlora känslig data genom att den mobila enheten försvinner, vid 

dataintrång och andra typer av attacker på den mobila enheten. Deng et al (2016) 

uttrycker att utomstående personer kan komma åt den mobila enheten och därmed 

komma åt privat data och företagsdata som kan vara otroligt känslig (Deng, et al., 2016). 

Användbarheten på de mobila enheterna kunde även bekräftas som en kritisk 

framgångsfaktor. De flesta av respondenterna menar på att den begränsade skärm-ytan 

påverkar användares arbete som även bekräftas av Deepak & Pradeep, (2012).  

    

8 Diskussion  
Detta kapitel behandlar personlig diskussion kring studien. Det kommer att diskuteras om 

forskningens metodval, resultat, olika aspekter och framtida forskning.  

8.1 Metodval   

En kvalitativ metod har används i form av intervjuer för att samla in empirisk data. Den 

metod som används anser jag vara den mest lämpliga för det problem som undersökts. 

Med tanke på att Mobile BI är så pass nytt och att det inte finns så mycket tidigare studier 

kring ämnet anser jag att det bästa sättet är genom erfarna människor som har bra 

kunskaper kring Business Intelligence samt mobila enheter.   

Intervjuerna genomfördes i form av semi-strukturerade intervjuer, det gav både mig och 

respondenterna möjligheter att förbereda sig inför intervjuerna samt föra en lättare 

diskussion med följdfrågor. Respondenter i sig var det svårt att hitta, just med tanke på 

att Mobile BI är så pass nytt så har inte många så koll på det. Jag använde mig mycket utav 

LinkedIn och mitt egna kontaktnätverk. På LinkedIn sökte jag fram experter inom 

Business Intelligence och kontakta de via Linkedins Chat. Jag berättade vad jag höll på 
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med och frågade ifall personen hade någon kunskap och erfarenheter kring Mobile BI, 

hade personen det frågade jag om de ville vara med i min undersökning som en 

respondent för att besvara ett antal frågor om Mobile BI. Många utav respondenterna 

hade inte tid eller möjligheter men till slut fick jag fram ett antal och kunde fastställa sex 

respondenter som räckte för att besvara min frågeställning. Majoriteten av intervjuer 

skedde på plats med undantag för en som skedde via telefon. Det var svårare att kunna 

föra en diskussion med en människa över telefon men det funkade bra till slut. Med hjälp 

utav intervjuer fick jag fram väldigt detaljerade uppgifter och bra information kring 

kritiska framgångsfaktorer med Mobile BI, både för att besvara min frågeställning men 

även för att kunna ta fram mer information om ytterligare framgångsfaktorer. Ett problem 

som återuppstod var att jag som forskare var otydlig gällandes vad framgångsfaktorn 

managementssupport innebar när jag skickade ut frågorna innan respondentenen skulle 

träffas för en intervju. På plats fick jag förklara vad den innebar och de kunde rätt snabbt 

tolka den likadant som mig.   

Transkribering av all insamlad data var svårhanterligt och tog lång tid på grund av 

otydliga ljud. Ljudinspelningarna fungerade inte så bra men jag kunde förstå vad 

respondenterna sa med tanke på att jag även skrev ner det mesta. I framtida forskningar 

och intervjuer kommer jag att försöka spela in genom två enheter samt försöka filma om 

respondenten accepterar det. En incident som inte uppfattades av mig som forskare fick 

jag svar på i efterhand genom telefon.  

Jag uteslöt kvantitativa metoder med tanke på det som skrivits tidigare, att Mobile BI är 

så pass nytt och att data genom statistiker inte är lämpligt med tanke på att det inte finns 

mycket siffror att arbeta med. Det bästa sättet för denna studie var som sagt genom att 

samla empiri av kunniga och erfarna människor som arbetar eller förstår sig på Mobile BI 

samt mobila enheter.  

En reflektion som gjordes i efterhand var att jag kunde ha stärkt denna studie genom att 

utföra en litteraturstudie dvs. att använda mig utav existerande litteraturmaterial inom 

områden som t.ex. Mobile BI, mobila enheter, systemimplementering och 

managementsupport. En bredare kunskap hade kunnat bidra till en tydligare och stärkt 

slutsats. En annan metod som hade kunnat användas är en kvantitativ enkätundersökning 

ute hos verksamheter som använder sig utav Mobile BI. Genom att använda en 

enkätundersökning för att ta reda på hur det ser ut gällandes de kritiska 

framgångsfaktorer som undersöks hade det kunnat ge en bättre bild av hur verkligheten 

ser ut. Den stora anledningen till att denna metod inte utfördes var att jag ansåg att det 

var svårt att hitta tillräckligt många verksamheter som använder Mobile BI fullt ut i 

dagsläget.  

8.2 Studiens resultat  

Jag är nöjd med det resultat som tagits fram i denna studie och anser att det kan utgöra en 

bättre grund för verksamheter som vill implementera Mobile BI i deras verksamhet. 

Resultatet som tagits fram bekräftar att de två framgångsfaktorerna managementsupport 

och skicklighet & kunskap är kritiska för framgången av Mobile BI. Utöver kunde även två 
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till faktorer bekräftas som kritiska. Dessa framgångsfaktorer var säkerhet och 

användbarhet av de mobila enheterna. Samtliga sex respondenter tar upp dessa två 

framgångsfaktorer och anser att de är de mest kritiska med Mobile BI. Jag anser att alla 

framgångsfaktorer är viktiga att titta vidare på men att det bör läggas större fokus på 

säkerheten och användbarheten med de mobila enheterna.   

Säkerhet kan vara en stor anledning till att användningen av Mobile BI eller mobila 

enheter över lag inte används idag. Detta för att företag kan bli skrämda av eventuell dålig 

säkerhet på mobila enheter. De flesta företag kan ha otroligt känslig data som de inte vill 

ska läckas ut genom en borttappad mobil enhet eller genom hackning samt virus. 

Användbarhet som även identifieras som kritisk för sin begränsade skärm-yta är en 

begränsning av Mobile som tyvärr är svår att påverka enligt mig. Då syftet med Mobile BI 

inte skall vara för att ersätta den traditionella BI:n utan att det skall fungera som ett 

hjälpmedel så kanske de inte bör läggas lika stor energi på. Eventuellt bör Mobile BI 

anpassas bättre för de begränsade skärm-ytorna. Fokus på de sistnämnda faktorerna 

hade kanske i sin tur kunnat leda till en snabbare och ökad utveckling av Mobile BI.  

När det kommer till trovärdigheten med mitt resultat så var det svårt att hitta information 

om Mobile BI pga. den begränsade forskningen. Min forskning bygger på en studie från 

2013 vilket anses vara gammal forskning. Med tanke på den begränsade tillgången och 

icke uppdaterade forskningen så kan arbetet tappa lite av sin trovärdighet. Det som höjer 

min trovärdighet är att jag arbetat med människor som är erfarna inom Mobile BI och jag 

anser därför min studie som trovärdig och som ett komplement för vidare forskning.  

  

8.3 Etiska aspekter  

För denna studie har vissa etiska aspekter tagits hänsyn till som vetenskapsrådet har 

framställt för utförande av forskning. Samtliga sex respondenter som intervjuats har blivit 

informerade om deras rättigheter och att alla kommer att förbli anonyma. Varje intervju 

har spelats in för att lättare kunna analysera den information som utlämnas. Varje 

respondent har fått förfrågan innan och blivit informerad om att ingen utomstående 

kommer att kunna ta del utav dokumentationen som förs via ljud och text. Varje 

respondent har gett sitt godkännande och förstår deras rättigheter. Alla respondenter 

blev även informerade om vad syftet var med intervjuerna och vad undersökningen 

handlade om. Alla de etiska aspekterna som vetenskapsrådet har tagit fram uppfylldes 

inför intervjuerna och efter genomförandet.  

Genom att hålla anonymitet på mina respondenter så anser jag att svaren blir mer 

objektiva och därmed bidrar det till högre trovärdighet. Men med tanke på att 

respondenterna blivit inspelade vid intervjuerna kan det bidra nervositet som i sin tur 

kan leda till lägre trovärdighet. Stor fokus lades på att få respondenterna bekväma och 

försäkrade vid de etiska aspekterna. All inhämtad information av samtliga respondenter 

följde en tydlig trend som påvisar enligt mig trovärdighet.  
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8.4 Vetenskapliga och samhälleliga aspekter  

Forskning kring Mobile BI är otroligt begränsad med tanke på att utvecklingen inte 

kommit så långt. Men fyra av sex respondenter nämner att Mobile BI börjar bli mer 

aktuellt och att efterfrågan ökar. De nämner hur viktigt det är med forskning och mer 

kompetens kring ämnet just för att det börjar bli så populärt med användningen av mobila 

enheter på arbetsplatser idag. Studien kommer att kunna bidra till mer kunskap och 

förenkla vidare forskning kring Mobile BI. Flera av respondenterna nämner även att det 

borde läggas mer fokus i studiesammanhang innan de kommer ut i arbetslivet. Denna 

studie kommer förhoppningsvis kunna hjälpa till i utbildningssyfte som studiematerial 

för olika utbildningsinstitut.   

Som tidigare nämnt finns inte alls mycket forskning gällandes kritiska framgångsfaktorer 

för Mobile BI och om BI 3.0 överhuvudtaget. Det behöver göras fler studier kring Mobile 

BI och mobila enheter överlag då framtiden håller på att röra sig mer mot de handhållna 

enheterna. Allt fler organisationer kommer att behöva använda sig utav mobila enheter 

för att hänga med i utvecklingen av Business Intelligence. Utifrån de samhälleliga 

aspekterna kommer studien bidra med mer information och kunskap till organisationer 

om vad de bör ha i åtanke vid en implementation av Mobile BI. Det kommer att kunna 

förbereda organisationerna för eventuell problematik som kan uppstå utifrån de kritiska 

framgångsfaktorer som har identifierats. Managementsupport som innebär att ledningen 

bör ha en plan med tydliga strategier och en tydlig vision ansågs som uppenbart kritisk. 

Det framgår av studiens resultat att den kritiska framgångsfaktorn bör prioriteras vid en 

implementation av Mobile BI. Skicklighet och kunskap som också identifierades i studien 

är även här en nödvändighet för framgång vid en implementation. Utan kunskaper och 

skickligheter av mobila enheter kommer verktygsanvändningen bli svårhanterlig. Om 

inte tillräckligt med resurser läggs på just denna faktor kan det komma att kosta företagen 

dyrt i framtiden.  

8.5 Framtida forskning  

Denna studie är en vidarestudie på Chan et al (2013) och dess ramverk om de kritiska 

framgångsfaktorerna med Mobile BI. Det finns fyra olika dimensioner, denna studie har 

valt att forska vidare inom organisationsstöd. Det finns dock tre andra dimensioner som 

innehåller andra kritiska framgångsfaktorer som behöver vidareforskas på för att 

bekräftas. Dessa dimensioner är säkerhet, mobil-teknik och systeminnehåll & 

kvalitetsmått. Då samtliga respondenter nämner säkerhet som mest kritiska 

framgångsfaktorn så bör det absolut ges mer fokus.  

Framtida forskning skulle även kunna vara att få fram nya framgångsfaktorer med Mobile 

BI, mobila enheter. Det behöver utföras studier kontinuerligt med tanke på att 

utvecklingen går så fort framåt.   
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