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Sammanfattning 

Det blir allt vanligare att företag väljer att använda mobila applikationer för att underlätta 

beslutstödshanteringen utanför kontoret. Dessa applikationer är så kallade mobilt business 

intelligence lösningar  som är starka verktyg för att kunna fatta beslut oavsett vart anställda befinner 

sig. I och med att mobilt business intelligence (MBI) börjar bli allt vanligare bland företag idag så är 

det väldigt användbart att känna till faktorer som gör det lättare att nå framgång med MBI. Idag finns 

det väldigt lite forskning kring framgångsfaktorer för att lyckas med MBI lösningar. Därför har denna 

studie behandlat ett par framgångsfaktorer inom området system innehåll och kvalitet för att ta reda 

på hur kritiska vissa befintliga faktorer egentligen är för att lyckas med MBI lösningar i dagens 

företag. 

Resultatet visade sig att vissa av framgångsfaktorerna så som stöd för interaktiva konferenser var 

mindre betydelsefulla jämförelse med andra framgångsfaktorer för att nå framgång med MBI. 

Studien tar även fram problem och svårigheter som nätverksproblem, extra arbete prestanda 

försämring med flera som kan uppstå med att uppnå kritiska framgångsfaktorer.   

Nyckelord: Mobilt business intelligence (MBI), system innehåll och kvalitet, kritiska 

framgångsfaktorer 
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1 Inledning 

Det är ingen nyhet att organisationer idag använder sig utav olika beslutsstöd för att fatta 
nödvändiga beslut, som ska underlätta organisationer att nå uppsatta mål. I syfte av att utvecklas och 
nå nya framgångar måste företag ta beslut som främjar de organisatoriska strategierna och som 
driver företaget framåt. Samtidigt som företag jobbar mot ett undertryck så förväntas det att 
förändringar snabbt ska kunna genomföras vid behov. Detta har lett till att ledare och chefer inom 
företag använder datoriserade beslutsstödsystem för att underlätta situationer då snabba beslut 
måste fattas (Kumar et al., 2012). Under det senaste årtiondet har det blivit allt vanligare med att 
företag använder BI (Business Intelligence)- lösningar som gör det möjligt att analysera 
verksamhetsdata. Dessa verksamhetsdata ligger således till grund för de beslut som görs inom 
företaget. På så sätt blir BI ett väldigt användbart verktyg för att fatta bättre beslut (Mazó et al., 
2012). Eftersom BI har tillämpats så pass länge nu har en del företag och organisationer lärt sig att 
hantera BI på ett effektivt sätt i strävan efter att fatta informationsbaserade beslut. Så att beslut som 
tas ska bli så bra som möjligt.  Detta har gjorts genom att studera traditionell BI utifrån att analysera 
faktorer som ökar användningen av BI samt vilka framgångsfaktorer som företag måste ta hänsyn till 
för att införa BI i sina organisationer (Azma & Mostafapour, 2012). 
 
För att använda och tillämpa informationssystem  som olika BI-lösningar har det idag gjorts forskning 
på vilka kritiska framgångsfaktorer som behövs för att lyckas nyttja informationssystem effektivt. Det 
kan dock vara väldigt svårt för individer som tillämpar informationssystem i det dagliga arbetet att 
inse värdet av framgångsfaktorer. Det vill säga att anställda inte förstår hur viktiga framgångsfaktorer 
är för att kunna lyckas hantera informationssystem i dagens organisationer (Bullen & Rockart, 1981). 
Kritiska framgångsfaktorer för BI  kan appliceras i flera  andra användningsområden. En 
framgångsfaktor för att lyckas med BI är exempelvis "ledningens stöd" som analyserats av (Fernlund 
& Verner, 2009). Denna framgångsfaktor kan även användas för att lyckas inom andra områden som 
inte alls har med informationsteknik (IT) eller informationssystem att göra. Därför behövs det mer 
forskning på vad som är specifikt för framgångsfaktorer just för BI (Brockmann et al., 2012). 
 
Med ny teknik skapas även nya möjligheter. Ett område som haft en kraftig spridning runt om i 
världen är mobila enheter. Detta har lett till att andra användningsområden kan utnyttja mobila 
enheter för att underlätta arbete och skapa mer flexibilitet. Mobilt Business Intelligence (MBI) är en 
trend inom BI som är ett kraftfullt verktyg. I jämförelse med traditionellt BI har MBI möjligheter 
främjat beslutsfattningen för en anställd utanför kontoret. Personal behöver nämligen inte vara på 
plats på kontoret eller knutna till en specifik lokal för att få fram information, utan får fram data från 
en mobil enhet som de sedan kan basera sina beslut på. Genom att förse användare med realtids 
information kan relevanta beslut fattas på plats där de kan behövas som mest (Brockmann et al., 
2012). Att tillämpa MBI inom organisationer kan ses som en konkurrensfördel där anställda kan 
snabbt få tillgång till information oberoende var de befinner sig. Enligt Gartner (2011) kommer år 
2014, 33 procent av BI analyser och resultat kunna läsas från smartphones och läsplattor. 
 
Den forskning och studier som har bedrivits inom MBI har mestadels handlat om tekniska lösningar 
för att ta fram applikationer. Det har även gjorts en hel del forskning kring säkerhet och vad det 
gäller säkerhet bland mobila applikationer som används för MBI  (Brockmann et al., 2012). Det är 
exempelvis forskning som bygger på att säkerhetställa och se till att systemet är skyddat från data 
förluster (Deepak & Pradeep, 2012) Annan relaterad forskning inom MBI har undersökt visualisering 
vad det gäller olika MBI lösningar och hur de används. Speciellt vad det gäller applikationer till 
mobiler eller mobila enheter över lag. 
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 Ett område som inte har fått lika stor uppmärksamhet inom forskning på MBI handlar om vilka 
framgångsfaktorer som finns för att lyckas nå framgång med MBI. I syfte av att få en någorlunda 
uppfattning om kritiska framgångsfaktorer har Chan et al (2013) identifierat kritiska 
framgångsfaktorer som de kategoriserar i fyra olika dimensioner vilka är säkerhet, mobilteknik, 
system innehåll och kvalitet samt organisatoriskt stöd. De kritiska framgångsfaktorerna delas in i 
dessa fyra dimensioner beroende på vilka områden de berör. Det finns dock ingen forskning som 
visar graden av hur kritiska dessa framgångsfaktorer egentligen är för framgång för MBI (Chan et al., 
2013). Eftersom MBI befinner sig i ett relativt tidigt skede vad det gäller användning och anpassning i 
organisationer.  
 

1.1 Problem 

 Enligt en undersökning som gjorts av  (Gartner, 2012) så är utvecklingen för att införskaffa MBI i ett 

väldigt tidigt skede, då endast 20 procent av organisationer som ingick i undersökningen använde 

MBI. Chan et al (2013) har kommit fram till fyra viktiga dimensioner som organisationer ska beakta 

för att framgångsrikt kunna använda MBI. Dessa dimensioner är "Säkerhet", "Mobilteknik", " System 

innehåll och kvalitet" samt "Organisatoriskt stöd". Innanför alla dessa dimensioner har Chan (2013) 

tagit fram framgångsfaktorer som är kritiska för att framgångsrikt lyckats med MBI. För att 

specificera problemet mer kommer denna studie enbart att fokusera på de framgångsfaktorer som 

finns innanför dimensionen " System innehåll och kvalitet". Där har Chan et al (2013) identifierat tre 

kritiska framgångsfaktorer "stöd för interaktiva konferenser", " anpassning " och " rapporter i rätt 

tid".  Centrum för dessa kritiska framgångsfaktorer är bland annat hur data presenteras i tid och hur 

kommunikationen sker mellan olika MBI användare.  Valet av denna dimension grundar sig på att just 

denna tar fram och går in mer utmärkande på de faktorer som berör MBI. Även de andra 

dimensionerna kan relateras till MBI men samtidigt kan de appliceras på andra användnings områden 

som exempelvis mobilanvändning och mobila applikationer som inte berör MBI. Därför kommer 

denna studie att beröra denna dimension närmre då den tar upp framgångsfaktorer för mobila 

enheter med fokus på MBI. Självklart kan även de andra framgångsfaktorer  som Chan et al (2013) 

tagit fram också tillämpas för framgång med MBI men de kan även användas för andra områden 

vilket inte gör dem lika unika i detta sammanhang. Chan et al (2013) påpekar också att en empirisk 

studie behövs för att se hur dessa framgångsfaktorer inom dimensionerna påverkar framgången för 

MBI. Därför kommer denna studie bygga vidare på var och hur dessa kritiska framgångsfaktorer 

påverkar framgången för mobilt BI utifrån en empirisk studie något som det inte finns någon 

forskning på idag (Chan et al., 2013). På så sätt kan organisationer få en klarare uppfattning kring hur 

MBI ska gå med framgång. Dessutom kan organisationer sedan införskaffa sig information och 

kunskap om hur de ska förhålla sig för att uppnå dessa framgångsfaktorer. Resultaten är framtagna 

av tidigare litteraturbaserade studier. Brockmann et al (2012) har också påpekat att det saknas 

konceptuell forskning på vad gäller framgångsfaktorer för MBI och menar att det mesta som finns 

beskrivet i litteraturen är baserat på tidigare litteratur i samband med användning  av andra typer av 

beslutstödssystem. För att utöka kunskapen i litteraturen och för att svara på Brockman (2012) och 

Chan et al (2013) efterfrågan för fler empiriska studier inom områden har följande forskningsfråga 

tagits fram: 

" Hur påverkar kritiska framgångsfaktorer inom dimensionen  system innehåll och kvalitet 

framgången för  mobila business inteligence lösningar?"  
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1.2 Syfte 

Syftet är att göra en empirisk studie för att utöka kunskapen om den dimension som (Chan et al., 

2013) kallar för "System content and quality" samt för att få en noggrannare uppfattning om vad och 

hur olika framgångsfaktorer inom denna dimension påverkar framgången för MBI. Detta kan ge 

användare en bättre uppfattning om vad de bör tänka på kring dessa framgångsfaktorer för att på så 

sätt mer effektivt kunna använda MBI samt nyttja systemets innehåll och kvalitet. Resultatet av 

studien ska ge organisationer och företag som har tänkt införa MBI eller som redan funderar på att 

införa MBI, på hur framgångsfaktorer inom dimensionen system innehåll och kvalitet påverkar 

framgången för MBI och vad för slags problem eller svårigheter som kan uppstå för att nå dessa 

framgångsfaktorer. 

1.3 Avgränsningar 

För att göra denna studie mer specifik kommer några avgränsningar att göras, på så sätt blir det 

enklare att fördjupa sig i ett specifikt område. Denna studie kommer endast att fokusera och studera 

den dimension som Chan et al (2013) kallar för "System content and quality ". En annan avgränsning 

för denna studie är att all data insamling kommer att ske från företag som har kunskap och eller 

erfarenhet från MBI. 
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2 Bakgrund 
Under detta kapitel kommer en mer detaljerad beskrivning kring ämnet att presenteras. Syftet är att 

ge läsaren en övergripande uppfattning om vad business intelligence är samt hur det är relaterat till 

beslutstödsystem. Därefter kommer en mer ingående skildring kring mobilt business intelligence, 

framgångsfaktor för tillämpning av BI, samt hur kritiska framgångsfaktorer ser ut och används idag 

vid användning av MBI. 

2.1 Beslutstödsystem  

Beslutsödsystem kan ses som det område inom informationssystemsutveckling som har fokus på att 

stödja ledningens och anställdas beslut i en organisation. Det är inga större problem med att få in 

data som i sin tur ska analyseras, utan frågan är hur och till vad data ska användas som analyseras 

genom beslutsstödsystem (Arnott & Pervan, 2008).  

Att kunna ta snabba beslut under pressade situationer krävs det att beslutsstödsystemet ska kunna 

leverera snabb information. Dessutom är det viktigt att den information som användaren får fram är 

rimlig inom rätt tidsperiod, det vill säga att de beslut som tas vid snabba omständigheter måste 

förlita sig på att informationen som besluten grundar sig på är ny och uppdaterad (Kumar et al., 

2012). Inom business intelligence är detta realtids som och går ut på att levererar information så fort 

som den har uppstått.  

2.2 Business Intelligence  

Begreppet business intelligence (BI) definieras enligt Wixom & Watson (2010) som en paraplyterm 

och kan användas inom olika arbetsområden. Generellt sett används termen BI för att beskriva 

teknik, applikationer och processer som i sin tur används för att hantera data.  För organisationer 

som förlitar sig på BI så är just själva BI en nödvändig förutsättning för att nå konkurrenskraft. Även 

Dayal et al (2009) har en likande definition på BI och hävdar att det kan ses som olika tekniker, 

verktyg och metoder för att kunna samla in, integrera och analysera stora mängder data för att 

kunna fatta bättre beslut. 

I syfte för att förbättra BI i en organisation har det blivit allt vanligare att datalager används för att 

lagra och hämta data. En stor fördel med att använda ett datalager är att organisationer kan utgå 

ifrån färsk data, så kallad realtids data. Därmed kan beslutsfattare använda data som är relativt ny 

och speglar omvärlden. Detta gör det möjligt för anställda att fatta beslut som behövs för just den 

specifika stunden, alltså beslut som gäller här och nu (Farooq & Sarwar, 2010). Det kan exempelvis 

gälla en försäljare som behöver veta hur många varor företaget har sålt den senast timmen, för att 

veta hur försäljningen går i jämförelse med gårdagens försäljningstidpunkt vid samma tid.  

Traditionell BI utgår ifrån stationära arbetsplatser där användare jobbar med bland annat mycket 

mer skärmutrymme. 
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Figur 1 Datalager samt business intelligence miljö (Ponniah, 2010). 

Figur 1 illustrerar miljön över data- samt en business intelligence miljö och hur de två delarna hänger 

samman. Data hämtas från olika system  för att sedan lagras i ett datalager, därifrån kan 

beslutsfattare hämta data för att analysera den. 

Azma & Mostafapour (2012) tar upp flera fördelar med att använda BI i en organisation, och anger 

även stöd för att motivera användning av BI: 

 Att förutspå marknaden innan sina konkurrenter, på så sätt kan organisationer öka sina 

marknadsandelar. 

 Identifiera trogna kunder genom att följa upp deras beteende, stärker relationen mellan 

kund och organisation. 

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

 Öka effektivitet och insyn i inre affärer som viktiga processer. 

 Att underlätta beslutstöd är en stor del av business intelligence   

 Att tidigt upptäcka risker innan allvarligare risker inträffar, och identifiera affärsmöjligheter 

innan konkurrenter. 

  

2.3 Mobilt BI  

Även på resande fot kan det vara så att anställda måste vara uppdaterade med information och ha 

tillgång till den senaste data som har analyserats. En relativt ny utveckling som strävar efter att 

uppfylla de mobila användarnas tillgång till information är uppkomsten av MBI (mobilt business 

intelligence). Mobilt business intelligence har förmågan att ge användaren realtids data för 

beslutshantering även då om den anställde inte befinner sig på kontoret (Brockmann et al., 2012). 

Själva idén med MBI är just att kunna ta med sig BI ut på fältet, där det dagliga arbetet sker och där 

beslut kan vara viktiga att fattas på plats. 

Vidare har MBI även andra funktioner som inte är vanliga vid traditionell BI vid användning av 

stationära datorer, det är funktioner så som spårning av realtidsdata. Det finns även andra funktioner 

så som förvarningar eller larm för att fånga användarens uppmärksamhet för att exempelvis påpeka 
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att det har skett förändringar i data. Dessutom finns det händelsebaserade funktioner som  gör det 

lättare för användaren att förstå sig på den data som visas i mobilen eller på läsplattan. Detta baseras 

utifrån tidigare resultat och mönster, som ger användaren en klarare bild av hela situationen (Chan 

et al., 2013).  

Det går att se MBI som enighet mellan vanligt BI och mobilitet och som vuxit fram på senare år då 

försäljningen av smartphones och andra mobila enheter har ökat på markant, både vad det gäller hos 

privatpersoner men också företag. Detta då  företag har insett vilka möjligheter som mobila lösningar 

och applikationer kan ge dem, genom att förenkla kommunikationen och informationsflödet (Airinei 

& Homocianu, 2010). 

De analyser och framtagningar som görs med BI kan sedan användas precis på samma sätt från en 

MBI lösning. På så sätt behöver inte användaren bry sig om att hantera datakvalité utan det sker 

redan i datalagret som är kopplat till BI (Brockmann et al., 2012). Med detta menas de rapporter och 

datastatistik som beslutsfattare behöver för att fatta beslut och som de har fått ut genom att 

använda BI kan de sedan visualiseras genom en mobilenhet exempelvis en mobiltelefon, MBI 

samordnas således med det befintliga BI-systemet.  Även Chan et al (2013) hävdar att en MBI 

arkitektur inte skiljer sig så markant från traditionell BI så länge MBI integreras med befintlig BI 

arkitektur.  

Detta utesluter inte att traditionellt BI och MBI har flera likheter med varandra utan det finns flera 

begränsningar men även nya möjligheter med MBI. Ett exempel på detta är realtids data och hur det 

presenteras i mobila lösningar. Realtids data tar fram nya utmaningar i en MBI- miljö eftersom när 

uppdateringar sker görs detta samtidigt med aktiva dashboards vilket i sin tur leder till förändringar i 

instrumentbrädor och dashbords i ett användargränssnitt (Turban, 2011).  

Enligt Chan et al (2013) antar användare att MBI alltid är som traditionellt BI vilket kan leda till olika 

konsekvenser. Användare kan bli missnöjda och besvikna vid användning av MBI speciellt om de 

tidigare använt traditionellt BI från en stationär dator eller laptop. Detta till stor del av att funktioner 

som MBI erbjuder inte alltid upplevs lika omfattande som vid en dator eller laptop. Oavsett hur bra, 

smart eller dyr en mobil enhet är så kommer den aldrig att vara det samma som en dator. Därför är 

det viktigt att inte bortse från att mobila enheter  inte alltid har lika kraftiga funktioner som datorer 

(Stipić & Bronzin, 2011). 

Enligt Gartner (2011) kommer det inte alls dröja länge innan allt fler företag väljer att tillämpa MBI-

lösningar. Utifrån en undersökning utförd av Gartner (2012) är upp mot 30 procent av företag villiga 

att införa MBI i deras organisationer. Trots att flera företag och organisationer planerar att använda 

MBI i framtiden så finns det idag lite forskning inom detta område. Enligt Chan et al (2013) så finns 

det ytterst lite forskning vad det gäller framgångsfaktorer vid användning och tillämpning av MBI i 

idag. Även Brockmann et al (2012) anser att det finns lite forskning vad det gäller MBI och i synnerhet 

vad det gäller påverkan av kritiska framgångsfaktorer. Detta måste undersökas vidare då MBI är 

väldigt nytt på marknaden idag bland företag. För att lyckas utnyttja MBI behövs kritiska 

framgångsfaktorer uppnås. Dessa kritiska framgångsfaktorer måste organisationer  få förståelse för. I 

framtiden förespås det att MBI kommer bli vanligare bland företag, därför är det viktigt att i förväg 

ha kännedom om vad som bidrar till MBI:s framgång (Chan et al., 2013). 
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2.4 Kritiska framgångsfaktorer  

Informationssystem (IS), applikationer eller andra program har en förmåga att föra med stora 

mängder data, där det exempelvis framkommer hur IS ska användas, vad syftet är med det och hur 

förändringar har skett vid utveckling av IS. En viss del av denna information är kritisk för att 

informationssystemet ska fungera och nå framgång.  Men mycket av denna information och data är 

också helt betydelselös för framgången. Ett stort problem med detta kan uppstå då användaren själv 

måste gå igenom dokument för att ta reda på vad som är det mest kritiska för informationssystemet. 

Vid utvecklig av system har utvecklare fortfarande svårt att ta reda på vilken eller vad för slags 

information som behövs för att uppnå framgång med informationssystemet (Bullen & Rockart, 1981). 

Det kan vara lätt för chefer eller ledare att känna igen företagets kritiska framgångsfaktorer när de 

ser dessa nedskrivna eller på annat sätt hör talas om dem. Där emot är det inte alltid lika lätt att 

kunna sätta fingret på vad de exakt betyder och vilket syfte de har. Dessutom kan det vara väldigt 

svårt att förstå framgångsfaktorernas betydelse (Caralli, 2004). 

Enligt en studie av Fernlund & Verner (2009) tar de fram kritiska framgångsfaktorer kring vad som 

gäller för att  öka effektiviteten i nyttjande av BI system. Målet kring dessa framgångsfaktorer är att 

öka affärsnyttan i en investering. Exempel på olika framgångsfaktorer som Fernlund & Verner 

(2009)tagit fram för BI är: 

 Ha en tydlig strategi och plan för implementering 

 Engagera rätt medarbetare i projekt  

 Värna  om datakvalitet  

 Stöd från ledningen 

 Skapa tydliga förväntningar och göra det lättare för användarna att förstå 

Flera av dessa framgångsfaktorer kan tillämpas vid andra användningsområden förutom just inom BI. 

Därför finns det ett behov för att studera vidare kring vilka framgångsfaktorer som är mer riktade åt 

BI och som inte är allt för generella utan mer specifika för detta ämne (Brockmann et al., 2012).  

2.5 Framgångsfaktorer för MBI 

Chan et al (2013) kategoriserar beffintliga framgångsfaktorer i en tabell inom fyra olika dimensioner 

vilka är säkerhet, mobilteknik, system innehåll och kvalitet samt organisatoriskt stöd. De kritiska 

framgångsfaktorerna har delats in i dessa dimensioner beroende på det område som de är  tänkt att 

de ska vara kritiska för. 

Tabell 1 Dimensioner och kritiska framgångsfaktorer, omarbetad bild från Chan et al (2013) 

Dimension Kritiska framgångsfaktorer 

Säkerhet Datasäkerhet 

Enhetssäkerhet 

Autentisering 

Mobilteknik  Enhets självständighet 
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Användbarhet 

 Tillgänglighet 

Nätverksanslutning 

Flexibilitet 

Konsistens 

Återanvändbarhet 

Funktionalitet 

System innehåll och kvalitet Stöd för interaktiva konferenser 

Anpassning 

Rapporter/data i rätt tid 

Organisatorisk stöd Ledningens stöd 

Färdighet och kunskap 

 

 

Andra framgångsfaktorer som har identifierats av Gebauer & Shaw (2004) visar att många av dessa är 

relaterade till de tekniska egenskaperna hos själva enheten, mobilen eller läsplattan. På så sätt är 

dessa framgångsfaktorer inte direkt kopplade till BI utan kan även användas för att uppfylla framgång 

vid andra mobila lösningar.  

Säkerhet är den första dimensionen i Chan et al (2013) uppsätning av kritiska framgångsfaktorer för 

MBI. Denna dimension innehåller tre stycken kritiska framgångsfaktorer vilka är data säkerhet, 

enhets säkerhet och autentisering. Den kritiska framgångsfaktorn data säkerhet bygger på att 

säkerhetställa och se till så att systemet är skyddat från data förluster (Deepak & Pradeep, 

2012).Vidare under denna dimension berör Chan et al  (2013) enhetsäkerhet som en kritisk 

framgångsfaktor. Enhets säkerhet definieras som en förmåga som ser till att systemet är skyddad 

mot den mobila enheten, så att det inte sker någon förlust på grund av brister hos enheten. Det är 

exempelvis säkerhet i data överföringen mellan BI-servern till den mobila enheten, som måste tas i 

beaktakande för att hot som dataintrång inte ska uppstå lätt. Den sista framgångsfaktorn inom 

denna dimension är autentisering som bygger på att obehöriga ej ska ha åtkomst till information från 

systemet  

Vidare i Chans et al (2013) beskrivning av kritiska framgångsfaktorer för MBI skildras dimensionen 

mobilteknik. Denna dimension omfattar flera kritiska framgångsfaktorer och är den dimension som 

har flest faktorer i tabellen. Funktionalitet är en kritisk framgångsfaktor inom denna dimension och 

som handlar om att användare ska kunna utföra olika funktioner vid användning av MBI. Användare 

ska kunna göra olika sökningar, filtrera data, sortera och utforska data oavsett vart de än befinner sig 
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(Meier, 2009). Konsistens är en annan kritisk framgångsfaktor inom denna dimension och som går ut 

på att få fram rapporter och dashboards så att det ska se naturligt och enkelt ut till mobila enheter. 

Den sista dimensionen inom Chan et al (2013) tabell är organisatorisk stöd och här finns 

framgångsfaktorn ledningens stöd, som mer eller mindre går ut på att skapa tydliga strategier och 

göra en plan för att effektivt kunna genomföra MBI. Även skicklighet och kunskap är en kritisk 

framgångsfaktor som behövs för att det inte ska uppstå några problem vid användning av MBI. 

Därför bör mobila användare få den utbildning av organisationen som behövs för att utnyttja MBI 

(McCalister, 2012).  

För denna studie kommer fokus ligga på de kritiska framgångsfaktorer som finns inom dimensionen 

system innehåll och kvalitet. Här har Chan et al (2013) identifierat tre olika kritiska 

framgångsfaktorer. Stöd för interaktiva konferenser är den första framgångsfaktorn vilket utgår från 

att MBI ska ge användare möjlighet att dela rapporter. För denna framgångsfaktor ingår även att 

användaren ska kunna gå igenom data i realtid, kunna kommunicera med andra användare och tillåta 

kommentarer. Vidare beskrivs den kritiska framgångsfaktorn anpassning och definieras som " The 

capability to tailor BI content to specific user profile and not to rollout the same content to all users. " 

(Chan et al., 2013 s. 5). Det vill säga att användare ska kunna få ut specifika innehåll så att inte alla får 

ta del av samma sak. Den sista framgångsfaktorn inom denna dimension är rapporter i rätt tid som 

har varit en viktig del av traditionell BI under en lång tid (Wixom & Watson, 2001). 

2.5.1 System innehåll och kvalitet 

För kunna uppnå en god kvalitet med MBI har Chan et al (2013) identifierat framgångsfaktorer som 

ska underlätta detta ändamål. Med en god kvalitet innebär att användare som tillämpar MBI  ska 

kunna hantera data i realtid, det vill säga att användare inte ska behöva vänta på att ny data ska 

hämtas in utan detta ska ske direkt. För att kategorisera kritiska framgångsfaktorer har Chan et al 

(2013) tagit fram tre kritiska framgångsfaktorer baserat på tidigare studier som sedan placerats inom 

dimensionen system innehåll och kvalitet. Detta för att göra det enklare att särskilja kritiska 

framgångsfaktorer från andra (se tabell) och för att få en djupare förståelse för vilket område de 

berör. 

Denna dimension skulle även kunna användas för att nå framgång med ett traditionellt BI men 

eftersom MBI används genom mobila enheter blir innehållet och kvalitén inte den samma. Detta till 

stor del av att skärmar och ytor på mobila enheter inte är lika stora som stationära datorer och 

laptops, vilket kan göra det svårare för en användare att läsa av data, speciellt när det är mycket data 

som ska analyseras (Airinei & Homocianu, 2010). På så sätt kan kvalitet vara mer viktig i en MBI 

lösning då beslut skall tas på plats, särskilt snabba beslut i stressiga miljöer.  

Stöd för interaktiva konferenser är en av de tre framgångsfaktorer som ingår i denna dimension. Då 

mobila applikationer kan ses som sociala plattformar där individer kan dela och diskutera idéer och 

tankar med varandra genom att kommunicera och skicka information bör även MBI tillåta 

användaren att göra detta. MBI ska alltså ge användarna möjlighet att kunna låta de att 

kommunicera med varandra genom att exempelvis ge användarna stöd för att kunna ge synpunkter 

på  data, statistik eller analyser som tagits fram. Användare kan således gå igenom data för stunden 

och få fram andras goda idéer som de andra användarna har tagit fram (Chan et al., 2013). 
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Samtidigt som det är viktigt för användare att byta idéer och kunskap med varandra så är även det 

egna innehållet en viktig del av MBI. Anpassning är den andra kritiska framgångsfaktorn för detta 

område. För att effektivt lyckas utnyttja MBI kan användare behöva ha tillgång till olika typer av data. 

Det som en användare får fram på displayen i en mobilenhet ska vara knuten till den specifike 

användaren, en användare vill alltså få fram den typ av information som är kopplad eller relevant till 

dennes arbete. Även om det är användare inom samma organisation ska MBI vara anpassat så att en 

försäljare i organisationen skall kunna få fram den information som denne behöver för att kunna 

fatta beslut, medan en lagerarbetare skall kunna få tillgång till den information som behövs för 

dennes arbete. Det kan exempelvis vara lagerstatus, vilka varor som köpts in och hur lång tid det tar 

för utleverans av varor (Chan et al., 2013). 

Den tredje kritiska framgångsfaktorn inom denna dimension beskriver Chan et al (2013) som den 

förmåga MBI bör ha för att ta fram analyser i rätt tid. Denna kritiska framgångsfaktor är döpt till 

rapporter i rätt tid och går ut på att användare ska få fram data, informations statistik med mera på 

begäran. En användare ska således inte behöva vänta med att rapporter ska tas fram för att visas på 

den mobila enheten. Därför måste MBI hela tiden uppdateras med ny data för att användaren ska 

fatta beslut i realtid, utifrån de analyser som visualiseras på den mobila enheten (Chan et al., 2013). 

2.6 Sammanställning av bakgrund 
MBI kan ses som den mobila delen av BI och som ger användare det stöd som behövs för att fatta 

beslut utanför kontor eller lokaler som är knutna till företaget. För att öka system innehåll och 

kvalitet för MBI-lösningar har Chan et al (2013) identifierat tre kritiska framgångsfaktorer som ska 

öka framgången av MBI i organisationer. Det finns dock idag ingen empirisk forskning som visar 

betydelsen av hur dessa kritiska framgångsfaktorer påverkar framgången för MBI. Därför kommer 

denna studie att gå djupare in i detta område för att få en förståelse för betydelsen av dessa kritiska 

framgångsfaktorer för en organisation. Även om MBI har funnits ett tag så är det fortfarande väldigt 

nytt bland företag, därför är det viktigt att företag redan från början vet hur MBI ska användas för att 

nå framgång. Detta kan även ha en bidragande orsak till att allt fler företag i framtiden väljer att 

tillämpa MBI, men att de i detta skede inte riktigt vet hur de ska gå till väga. 
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3 Metod 
 

Detta kapitel beskriver det tillvägagångsätt som har använts för att få fram resultat under denna 

studie. Här beskrivs vad för slags metod som har valts och varför denna metod är mest lämpad att 

användas just för denna undersökning. 

Vid vetenskapliga studier måste forskare använda sig utav metoder för att kunna få fram resultat till 

forskningen. En metod används för att samla in data eller annan information som är nödvändig eller 

relevant för studien. Det finns två huvu metoder som forskare kan använda sig av vid 

forskningsarbeten. Den ena är en kvalitativ metod och den andra är en kvantitativ metod. Beroende 

på vad det är som studien ska undersöka och vad det är för data som ska tas fram är en av dessa 

metoder mest användbar . Men dessa metoder  kompleterar varandra väldig bra också och vid vissa 

studier kan det vara så att forskare använder sig av både kvalitativa- och kvantitativa ansatser för att 

uppnå så bra resultat som möjligt (Glenn, 2010). 

Kvalitativa ansatser används för att ta fram och analysera data som är lågstrukturerad. Det rör sig om 

data i större mängder som exempelvis mycket text så att studien får en helhetsbild. En kvalitativ 

metod utgår  på så sätt utifrån ett holistiskt perspektiv för att fånga in helheten så mycket som det 

går. Tanken med dessa ansatser är att få en förståelse för individernas beteenden för att således gå 

in mer närmare på djupet kring varför vissa individer agerar som de gör (Creswell, 2009). 

Till skillnad från kvalitativa metoder så analyseras oftast data i kvantitativa metoder i form av 

statistiska värden. Det kan exempelvis vara data i form av tid, som belyser hur lång tid det tar för en 

användare att utföra en specifik uppgift. Detta kan ske med hjälp av observationer där forskaren 

studerar användaren och antecknar samtidigt. Kvalitativa ansattser använder sig mer förekommande 

av vissa stadium som ska fölljas i syfte att få ut resultat utifrån dessa (Creswell, 2009).  

3.1 Metodval 

För att kunna besvara forskningsfrågan och ta fram resultat för studien behövs det användas en 

metod. Vissa studier kräver flera metoder för att få fram resultat och för att få ett så bra resultat som 

möjligt kan olika metoder vara en lösningen. Denna forskning ligger till grund för att få en bättre 

förståelse för området framgångsfaktorer för MBI. Enligt de kriterier som Berndtsson et al (2008) tar 

upp är detta ett karakteristisk problem som används med hjälp av ett kvalitativt angreppssätt, det vill 

säga för att få en bättre insikt över problemet. En annan aspekt kring valet av kvalitativa metoder för 

denna studie är att kvantitativa metoder  går ut på att ta fram statistiskt data, exempelvis genom 

olika mätningar. Detta till skillnad från kvalitativa metoder som grundar sig på att förstå 

bakomliggande värderingar till ett problem (Creswell, 2009). Enligt Creswell (2009) är kvalitativa 

metoder ett utmärkt angreppssätt för att ge sig på dataanalyser som utgår ifrån text och bild. Ett 

karakteristiskt sätt för att få en mer förstålig syn över ett specifikt problem är att använda kvalitativa 

angreppssätt. I samband med forskningsfrågan för denna studie så går den ut på att få en ökad 

förståelse för  ett område, vilket i detta fall är kritiska framgångsfaktorer för MBI. Därför har en 

kvalitativ metod använts eftersom den är mest lämplig att användas för denna typ av studie då 

kvalitativa metoder just har fokus på att få en förståelse för området, till skillnad från kvantitativa 

metoder som används för att ta fram statistisk data och mätningar (Glenn, 2010). Enligt Robson 

(1989) är kvalitativ forskning som bäst lämpad när problem ska förstås och för att få en insikt över ett 
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problem område, vilket kan relateras till denna studie då själva tanken var att ta reda på hur kritiska 

framgångsfaktorer påverkar MBI. Ett område där det finns väldigt lite forskning på idag och för att få 

en bättre förståelse för detta område är en kvalitativ metod utmärkt att använda sig av. För att samla 

in data för denna studie användes intervjuer som är en insamlingsmetod. Det som utmärker 

intervjuer till skillnad från exempelvis enkäter även om dessa två datainsamlingstekniker är väldigt 

lika i många avseenden så saknar enkäterna en personlig närvaro. Intervjuer gör det möjligt att få en 

mer personlig och detaljerad undersökning genom att ställa följdfrågor. Det kan vara en väsentlig del 

för att få fram sådant som annars kan förbises med enkäter (Creswell, 2009). Därför användes 

intervjuer till denna undersökning då följdfrågor nyttjades för att ta fram data och information på 

kritiska framgångsfaktorer mer djupgående, något som skulle vara svårt att få fram med enkäter. 

3.2 Intervjuer  

Enligt Oates (2006) är intervjuer en särskild konversation mellan människor som består av olika 

antaganden till skillnad från en normal konversation mellan människor. Intervjuer är en 

datainsamlings metod som används för att upptäcka, ta in och få in ny kunskap om det som skall 

studeras (Oates, 2006). Vilket kan relateras till denna studie då syftet var att få in ny kunskap om 

kritiska framgångsfaktorer för MBI. 

Det finns olika former och metoder att utforma intervjuer på, vissa intervjuer kan vara helt öppna 

medan andra kan vara strukturerade. Öppna intervjuer går ut på att den som intervjuar ställer en 

helt öppen fråga som intervjupersonen fritt kan svara på genom att utveckla sina tankar. En 

strukturerad intervju däremot har förutbestämda frågor som följer en ordning och som 

intervjupersonen får svara på (Creswell, 2009). 

Intervjuer kan delas upp i tre olika delar Oates (2006) beroende på vad det är för typ av data eller 

information som forskaren vill få fram. De tre olika typerna presenteras kort nedan: 

 Strukturerade intervjuer: Dessa intervjuer använder sig av förutbestämda och 

standardiserade frågor som den som utför intervjun. Samtidigt som intervjupersonen 

besvarar frågorna för forskaren eller den som utför intervjun anteckningar. 

 Semistrukturerade intervjuer: Även dessa intervjuer har en lista eller punkter som ska följas 

men till skillnad från strukturerade intervjuer kan ordningen på frågorna ändras. Dessutom 

kan andra frågor besvaras som kan dyka upp under själva intervjun och som tidigare inte 

fanns med på listan, men som forskaren anser vara väsentliga för studien. 

 Ostrukturerade intervjuer: Dessa går ut på att exempelvis introducera ett ämne för 

intervjupersonen som och denne får sitta  och diskutera kring samt utveckla idéer kring. 

Denna intervju metod har således inga förutbestämda frågor som skall ställas utan går ut på 

att  intervjupersonen pratar fritt kring ett område som är direkt kopplat tillstudien. Detta 

medför att intervjupersonen får komma med sina egna tankar utan att bli avbruten med 

frågor av den som utför intervjun. 

För denna  studie användes semistrukturerade intervjuer detta med tanke på den flexibilitet som 

denna metod erbjuder. På så sätt blir intervjun mer avslappnad och intervjun flyter på lättare, vilket i 

sin tur kan leda till att intervjupersonen känner sig mer säker och ge mer detaljerade svar (Oates, 

2006). Detta var betydelsefullt för denna studie då data som samlades in utifrån intervjuerna låg till 

grund för att besvara forskningsfrågan inom ett område där det inte alls finns någon tidigare empirisk 
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forskning på. Under intervjuernas gång fanns det en plan och struktur på hur intervjuerna skulle 

kommer att utföras, vilka frågor som skulle ställas och den ungefärliga tid som intervjuerna skulle ta. 

Samtidigt fanns det alltid möjlighet för mer öppna frågor som intervjupersonerna besvarade, vilket i 

sin tur ledde fram till ny förståelse för området utifrån respondentens synvinkel. Under vissa 

intervjuer var det svårt att identifiera mer öppna frågor då gällde det att följa de resterande frågorna 

från intervjuguiden. För att kunna utföra bra ostrukturerade intervjuer krävdes viss erfarenhet, vilket 

inte fanns innan intervjuerna genomfördes. Därför var ostrukturerade intervjuer inte lämpliga att 

användas, men dock mycket användbara om personen som utför intervjun hade haft en viss 

erfarenhet av att utföra intervjuer. För att använda öppna frågor gavs mycket nyttig data, exempelvis 

nya idéer som forskaren aldrig tidigare har beaktad och som var användbar för ett område som 

detta, där just empiriskforskning saknas. Därför var strukturerade intervjuer uteslutna från denna 

studie då dessa intervjuformer inte använder sig av öppna frågor, vilket var väldigt användbara för 

att ta fram sådan information som annars kunde utelämnas av respondenten.  För att utföra sådana 

intervjuer så bra som möjligt behövs som sagt erfarenhet vilket saknas så därför är också valet av just 

semistrukturerade intervjuer mest lämpad. Då intervjuerna kan leda in intervjupersonen till ämnen 

som denne får prata om, samtidigt som det finns en mall med andra intervjufrågor som stöd.  

 

3.2.1 Intervjuguide och intervju frågor 

För kunna utföra intervjuerna någorlunda semistrukturerade har en intervjuguide skapats. 

Intervjuguiden är uppdelad i åtta olika sektioner baserat på de tre framgångsfaktorer som ingår inom 

dimensionen system innehåll och kvalitet. Det finns även en inlednings sektion samt en avslutnings 

sektion. De tre återstående sektionerna behandlar frågor kring individen, vad respondenterna anser 

allmänt om framgångsfaktorer samt andra kritiska framgångsfaktorer för MBI.  Intervjuguide ska göra 

det lättare dels för den som utför intervjun att orientera sig under intervjun. Detta hjälper också 

intervjupersonen att få en övergripande bild över intervjuns inriktning. Enligt Oates (2006) är det 

även viktigt att fråga intervjupersonen om bakgrunds information så som deras arbete, titel och 

vilken avdelning de tillhör. Med hjälp av denna information kan intervjun lyfta fram frågor som blir 

mer intressanta för intervjupersonen. Den som utför intervjun framstår mer professionell i möte med 

intervjupersonen. Frågorna i intervjumallen är anpassade för att som möjligt kunna ta fram den 

information och data som behövs för att kunna besvara forskningsfrågan. Därför har de tre kritiska 

framgångsfaktorerna stöd för interaktiva konferenser, anpassning och data i rätt tid fått egna stycken 

med egna frågor. Detta för att specifikt kunna ställa frågor för varje framgångsfaktor, så att varje 

framgångsfaktor kan få ett eget unikt svar. Där med kommer denna studie att hämta data som är 

lämplig för att kunna besvara forskningsfrågan. Intervjumallen finns som bilaga (se bilaga A).

  

3.2.2 Utförande 

Intervjuerna har utgått från den intervjumall som tagits fram och urvalet har genomförts med 

personer som har kunskap samt erfarenhet av MBI. Urvalet av respondenter och företag är just 

baserat på kunskap, det vill säga att intervjua personer som besitter en kunskap inom detta område 

och på så sätt få ut denna kunskap för att kunna ge svar på forskningsfrågan. För att kunna få in 

tillräckligt med mycket data för att få fram ett svar för denna studie har totalt fem intervjuer 

genomförts. Det varit ganska svårt att hitta människor som dels har kunskap inom området och som 

är villiga att ställa upp på intervjuer. Därför har intervjuer via telefon genomförts. Så som tidigare 
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nämnts i rapporten är MBI inte allt för utspritt och tillämpat bland företag idag trots att det 

framtiden ser ljust ut för MBI. Det som har sagts under intervjuerna har spelats in. När detta av olika 

anledningar ej vara möjligt fick anteckningar föras istället. Samtliga respondenter gick med på att 

spela in intervjuerna och det inträffade inga avbrott under inspelningarna. Tanken var att utföra 

intervjuerna med en person åt gången så att denne person haft möjlighet att ge en egen beskrivning 

på vad denne tror och hur han eller hon upplever de kritiska framgångsfaktorerna som ska 

undersökas. Detta har gjorts då det medför att respondenterna kan känna sig mer säker och 

uppskattad då denne är i fokus och får framföra sina åsikter och tankar (Oates, 2006). För att hitta 

lämpliga personer och företag har webbsökningar med hjälp av Google gjorts. Det som är viktigt för 

dessa företag är att de alla ska på något sätt vara bundna till MBI, antingen som utvecklare eller 

användare. Tanken är att företagen och respondenterna ska besitta viss kunskap inom MBI för att 

kunna ta fram relevant information för studien. Företagen har kontaktats antingen via e-post eller 

telefon.  

3.2.3 Intervjurespondenter 

 

 R1 

Den första respondenten  är en  konsult som utvecklar mobila lösningar åt företag. Stor fokus i 

arbetet ligger på BI analys och hantering av datalager. Samtidigt är respondent R1 kundansvarig och 

projektledare och har varit med och bedrivit olika mobila lösningar åt företag. Respondenten har 

varit anställd i ca 3 år på sitt nuvarande företag men har en 10 års erfarenhet inom området. Under 

denna tid har han suttit i olika projekt, alltifrån rapportutveckling till ansvarig för BI leverans i ett av 

Sveriges allra största företag. Personligen är respondenten intresserad av design samt hur lösningar 

ska tas fram så att användare får så stor nytta som möjligt av lösningen. 

R2 

Respondent R2 är en applikationsutvecklare som jobbar mycket med front-end utveckling, det vill 

säga att ta fram och designa gränssnitt åt kunder som använder BI-lösningar. Arbetet går ut på att 

utveckla nya applikationer åt kunden och stor fokus ligger på det som kunden eller användaren ser. 

Respondenten har även börjat arbeta lite med administrativa uppgifter som att ändra buggfel och 

lösa andra problem som kan uppstå i ett datalager. Stor fokus i arbetet ligger på BI men även andra 

uppdrag kan förekomma på uppdrag från användare då företaget som respondenten jobbar åt har 

egna användare kan dessa vilja förnya och förbättra existerande applikationer. Det handlar då oftast 

om designmässiga och tekniska uppdateringar. 

R3 

Den tredje respondenten R3 är en konsult som utvecklar BI lösningar åt såväl stora som små företag. 

Arbetsuppgifterna är att ha kontakt med användare och kunder för att ta fram krav som de har på 

deras BI lösningar. På sitt nuvarande jobb har han arbetat i 6 år, men han har 11 års erfarenhet utav 

arbete med BI. Tidigare har respondenten även suttit som applikationsutvecklare där han utvecklat 

mobila applikationer åt mindre företag. Annars arbetar han mycket med att ta fram rapporter åt 

företagets kunder. 
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R4  

Respondent R4 är en konsult inom business intelligence men också inom data warehouse. Han är i 

grunden systemvetare. I arbetsrollen ingår det att hitta nya projekt, ta fram och svara på 

kravspecifikationer samt föreslå nya lösningar åt kunder. Respondenten har 15 års erfarenhet av att 

arbeta med BI och som konsult har R4 varit verksam i 8 år. Som konsult har respondenten deltagit i 

flera olika projekt, allt ifrån att bygga och ta fram rapporter till att utveckla olika data modeller.  

R5  

Den femte respondenten är en utvecklare som jobbar som beslutsstödkonsult åt ett företag där han 

har jobbat i 3 år. I arbetet ingår det att utveckla olika applikationer inom qlikview. Han har 13 års 

erfarenhet av att jobba med olika beslutsystem inom BI. Som beslutsstödkonsult har han suttit i flera 

olika projekt, oftast med att ta fram nya BI applikationer eller vidareutveckla befintliga applikationer. 

Oftast är det han själv som sitter i projekten som ensam utvecklare då varje uppdrag som han utför 

anses som ett nytt projekt. 

3.3 Validitet  
En viktig del i en vetenskapligstudie är att kunna stärka och fastställa att den information som har 

tagits fram utifrån den data insamling som gjorts är tillräckligt trovärdig. Därför är det viktigt med att 

rätt information och data fastställs som i sin tur ska användas som ett enda resultat. Enligt Glenn 

(2010) handlar validitet om att förstå sambandet mellan vad som från första början är tänkt att 

undersökas och vad som egentligen ska undersöks. En stor del som påverka validiteten enligt 

Berndtsson et al (2008) är forskaren och dennes fördomar på hur saker och ting uppfattas. För denna 

studie har ett specifikt problem identifierats, nämligen att se hur kritiska framgångsfaktorer inom 

systeminnehåll och kvalitet påverkar framgången för MBI. Detta kommer att göras i samband med 

intervjuer riktade mot företag och personer som har kunskap och erfarenhet inom området. Vilket 

gör att forskaren kan fokusera på rätt saker med kvalificerade personer. Därför anses validiteten 

inom denna studie relativt god då fokus ligger på att mäta det som verkligen skall mätas med 

intervjuer tillsammans med respondenter som på ett eller annat sätt är knutna till MBI. 

3.4 Reliabilitet   

När det kommer till reliabilitet ligger fokus på resultatet och har en stor påverkan hur pass pålitligt 

resultatet som tagits fram är. Får att få fram ett bra resultat är det viktigt att mätningar är noggranna 

utifrån de metoder som tillämpas (Berndtsson et al., 2008). Genom att utföra intervjuer på plats 

tillsammans med personer som jobbar inom detta område minskar risken att missa relevant och 

viktig information för studien.  Dessutom är intervjuerna utformade så att de uppmanar 

respondenten att beskriva hur dennes syn är på detta problem, så att det är respondentens svar som 

hörs och inte forskarens värderingar. Oberoende av vem forskningen hade utförts av och om det 

hade varit andra företag som deltagit i studien hade resultatet mycket troligt blivit det samma.  Alla 

intervjuer har spelas in vilken även detta ökar reliabiliteten då forskaren 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 sagts. 

3.5 Hantering och undersökning av empirisk data 

För att underlätta och strukturera den empiriska data som samlats in utifrån intervjuer så har varje 

enskild framgångsfaktor legat i fokus åt gången. Detta har gjort det möjligt att kunna besvara varje 
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enskild framgångsfaktor var för sig så att det blir tydligt kring vad för data som samlats in tillhör vad. 

Sedan har alla svar från varje intervju sammanställts och reflekterats kring enskild framgångsfaktor 

för att få en struktur på hur varje respondent har svarat och tänkt. Hände det att en respondent 

besvarar en annan framgångsfaktor även då om frågan rörde en annan så klargörs detta i kapitlet 

empiri för att få struktur på frågorna i samband med svaren. Detta gör det även lättare för läsaren att 

förstå kontexten.   

3.6 Etiska aspekter 

För denna studie har även etiska aspekter och ställningsantaganden gjorts. Under intervjuerna har 

alla respondenter fått vetskap om att de är helt anonyma för denna studie och det som har sagts  

under varje intervju är numera konfidentiellt. I början av varje intervju har alla respondenter blivit 

tillfrågade om samtycke till att intervjun spelades in, och efter varje godkännande så började 

inspelningen. Intervjuerna spelades in med den anledning av att inte missa något väsentligt. Varje 

respondent blev även tillsagd att de kunde avbryta intervjun när som helst om det kände för det. För 

att inte använda respondenternas riktiga namn i studien så har varje respondent fått ett täcknamn i 

form av bokstaven "R" tillsammans med en siffra för att kunna urskilja vad varje respondent sagt 

under studiens gång. Genom att beskriva syftet med studien samt ge en kort presentation om 

forskaren har detta underlättat för respondenten att sätta sig in i intervjun samt att få denne att 

känna sig lugnare.  

3.7 Transkribering  
Totalt sett har fem intervjuer genomförts för denna studie vilket räcket gott och väl för att kunna 

fastställa ett resultat och besvara forskningsfrågan. Den längsta intervjun varade totalt i 47 minuter 

och bestod utav 3948 ord. I jämförelse med den kortaste intervjun som innehöll 2374 ord och varade 

i 26 minuter. Genomsnittet för samtliga intervjuer har varit 39 minuter.   
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4 Empirisk data 
Under detta kapitel kommer det empiriska material som hämtats från intervjuerna att 

sammanställas. Fokus kommer att ligga på de tre framgångsfaktorer som ligger till grund för denna 

studie. För att underlätta läsningen och förståelsen för framgångsfaktorerna har en uppdelning gjorts 

mellan dem under detta kapitel. 

Det är intressant att se hur de olika respondenterna uppfattar de utgivna framgångsfaktorerna som 

undersökts för denna studie. Flera av respondenterna har upplevt att vissa av framgångsfaktorerna 

varit lite oklara och behövde på så sätt lite mer förklaringar och exempel för att förstå dem. Detta 

stärker bara det faktum att framgångsfaktorer som specifikt är relaterade till MBI fortfarande är ett 

område som är relativt nytt. För att säkerställa att respondenterna har förstått innebörden av varje 

kritiskframgångsfaktor har det även under alla intervjuer getts en definition på alla de tre kritiska 

framgångsfaktorerna inom området system innehåll och kvalitet. 

Under denna studie så har även andra kritiska framgångsfaktorer tagits fram och analyserats baserat 

på det som respondenterna har tyckt är viktigt för att lyckats med MBI. Här har det tagits upp flera 

olika förslag till framgångsfaktorer men det förekommer även liknande exempel på 

framgångsfaktorer från olika respondenter. 

4.1 Stöd för interaktiva konferenser som kritisk framgångsfaktor 

I studien som gjorts av Chan et al (2013) så är stöd för interaktiva konferenser en framgångsfaktor för 

MBI. Det innebär att användare ska ha möjligheter att dela rapporter och diagram med andra 

användare.  Denna kritiska framgångsfaktor går även ut på att uppnå konferenser mellan användare 

då tanken är att användare ska kunna kommunicera med varandra. Det kan handla om allt från nya 

idéer som användare vill dela med sig till små justeringar i tabeller och diagram som användare vill 

betona och se till så andra användare uppfattar dem.  

Flera av respondenterna hade aldrig tidigare hört talas om uttrycket  "stöd för interaktiva 

konferenser " som en framgångsfaktor, men kände väl igen dess betydelse efter en förklaring. I stort 

sett har det under alla intervjuer angivits exempel för denna framgångsfaktor. Detta för att 

respondenterna skulle få en tydligare förståelse för vad framgångsfaktorn innebär.  

Respondent R1 anser att stöd för interaktiva konferenser är en framgångsfaktor då uppdaterad 

information för användare är en extremt stark tillgång. Däremot håller inte respondent R1 med om 

att den information som kommer fram genom kommentarer inte behöver vara i realtid, utan detta 

anses som en annan fråga. Respondenten R1 har uttalat "om man skulle skriva en kommentar och 

den skulle komma upp hos dem andra direkt, det är inte en kritisk framgångsfaktor för mobilt BI men 

där emot är det kritiskt att alla har samma information". Även då om respondenten anser att detta 

är en framgångsfaktor är den inte jätte kritisk utan den kan ge ett mervärde för arbetet med MBI. 

Även R2 anser att stöd för interaktiva konferenser är en framgångsfaktor då det kan underlätta olika 

arbetssituationer för användaren. Det är dock inget som respondenten har utvecklat idag eller något 

som respondentens användare har haft åsikter om att implementera. Respondenten anser att stöd 

för interaktiva konferenser är mer en extra funktion,  men som dock kan vara användbar. 

Respondenten har uttalat följande "jag anser den vara en bra funktion men jag anser inte att det här 

är allt, utan det fungerar utan det här också". Med andra ord är inte detta den mest väsentliga 
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framgångsfaktor för att MBI ska fungera utan det kan göra det mer effektivt för användaren. Detta 

stöds även utav respondent R5. 

Att stöd för interaktiva konferenser är en kritisk framgångsfaktor för att MBI ska fungera i sin helhet 

anser inte respondenten att detta är en kritisk framgångsfaktor då användare idag redan använder 

MBI utan dessa funktioner implementerade i själva applikationen.  Enligt R3 så finns det redan andra 

bra stöd för kommunikation med mobila enheter. R3 har uttalat "skulle man vilja kommunicera med 

andra idag så finns det andra sätt att göra det på, ring eller sms om det finns möjlighet annars finns 

det andra applikationer. Gör det inte mer komplext för användaren, speciellt inte med mobila 

applikationer." 

Precis som alla andra respondenter har även respondent R4 aldrig hört talas om uttrycket stöd för 

interaktiva konferenser. Efter att ha förklarat dess betydelse har respondenten uttalat följande "som 

en vision låter detta mycket intressant men i praktiken så är tyvärr inte riktigt kunderna där än". 

Respondenten anser inte att detta är en kritisk framgångs faktor, i alla fall inte idag då kunderna inte 

riktigt är där än. Jämfört med anda MBI system som används idag så kräver inte systemen att 

användare ska kommentera rapporter utan de fungerar utmärkt utan denna funktion. De kunder 

som R4 har varit i kontakt med har aldrig tidigare nämnt att de skulle vilja ha detta eller liknande 

funktioner, kunderna har alltså aldrig haft några liknande krav på att deras applikationer. 

 Alla respondenter som har deltagit i studien anser att framgångsfaktorn stöd för interaktiva 

konferenser inte är den mest kritiska framgångsfaktorn för att lyckas med framgång av MBI. Det kan 

hjälpa en användare att utföra sitt MBI arbete men det innebär inte att denna framgångsfaktor är 

avgörande för att ett MBI ska gå med framgång. För även om stöd för interaktiva konferenser kan 

underlätta kommunikationen mellan användare som befinner sig på olika platser så går det utmärkt 

att göra detta genom andra lösningar exempelvis genom sms eller mejl. Där emot har det visat sig att 

kommentera och ge åsikter till specifik data och diagram i MBI- applikationer kan vara väldigt 

användbart för användare. Detta främst då det underlättar arbetet för användaren genom att 

upplysa dem om vad, vart och vilken data som kan vara viktig för att fatta beslut. 

4.1.1 Svårigheter och tekniska problem med att uppnå stöd för interaktiva konferenser 

Respondenterna R2, R3 och R5 är eniga om att det kan vara svårt för en användare att kunna 

kommentera och kommunicera med andra användare på små skärm ytor. Speciellt om användare 

arbetar med tabeller och annan data samtidigt och som tar plats på skärmen. Detta är enligt R2 

typiska designmässiga problem och som kan uppstå då användare har små ytor att jobba med. 

Respondenten R2 har utvecklat detta och uttalat "om vi låter användaren göra vad de vill i en 

applikation på så sätt kommentera och sånt på en mobilenhet som kan ha en liten skärm... då blir det 

här väldigt pilligt". 

Respondent R4 hävdar att det kan bli svårt för användaren att använda applikationen om den inte  

stödjer  säkerhet. "Om du har en produkt som inte stödjer säkerhet fullt ut då kan detta bli ett 

problem då är risken att detta blir en tekniskt  komplicerad lösning som blir kostsam för kunden" 

säger R4. Med detta menar respondenten att det kan uppstå säkerhets risker med att kunna  

kommunicera  med andra användare, genom att ta del av andas data som kan vara viktig. 

Ett annat problem som skulle kunna uppstå med stöd för interaktiva konferenser i MBI applikationer 

är att det blir för mycket funktion för användaren. Så här har R1 uttalat "bra att ha mycket 
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information, men dåligt att ha för mycket funktion och med mycket funktion menar jag om det är 

mycket grafer, bilder och sådär då blir det väldigt klottrigt. Utan gör det mycket enkelt visa endast ett 

par KPI:er som kan innehålla extremt mycket information i sig".  

Respondenten R3 har belyst ett annat problem som skulle kunna uppstå med stöd för interaktiva 

konferenser och det är att det kan bli för komplext att hantera. Användare och speciellt ovana 

användare kan uppleva MBI applikationen som svår styrd och ändamålet med applikationen kan 

komma i skymundan. Respondenten har uttalat följande "att ge en användaren mer funktioner att 

hantera kan leda till att det blir svårt för dem att hantera applikationen, därför är det viktigt att 

införa små funktioner åt gången i en mobil lösning". 

4.2 Anpassning 

Anpassning är den andra framgångsfaktorn inom dimensionen systeminnehåll och kvalitet som går ut 

på att användare ska få ett eget skräddarsytt BI innehåll för sin MBI lösning. Det MBI system som 

används för en användare ska vara specifik för just honom eller henne så att samma innehåll inte 

syns för alla användare, utan endast det som är lämpligt för användares syfte (Chan et al., 2013). 

Detta stöds även utav Russom (2007) som påstår att anpassning handlar om att utveckla BI lösningar 

som är så pass specifika för användarens arbetsbehov, för att underlätta beslutshanteringen genom 

att visa rätt data för användaren. 

Begreppet anpassning som framgångsfaktor för MBI har haft flera betydelser utifrån de intervjuer 

som har gjorts jämfört med vad litteraturen säger. Flera av respondenterna har trott att anpassning 

har med teknik att göra som exempelvis att MBI applikationer skulle anpassa sig på olika plattformar. 

Även andra antaganden om begreppets definition har framkommit under intervjuerna och 

respondenterna R2 och R3 anser att begreppet har med design förslag att göra, det vill säga hur 

applikationer anpassar sig på olika skärmar och storleks ytor. 

Enligt respondent R1 och de kunder som han har varit i kontakt med har dessa kunder ansett att 

anpassning och att anpassa MBI är "kul", exempelvis om användarna själva får bestämma vilken graf 

eller tabell som ska visas högst  upp till vänster på displayen.  Respondenten har uttalat "det finns 

väldigt dåligt stöd för att göra det i dagens etablerade plattformar och applikationer som man 

bygger i". Med detta menar respondenten att många befintliga MBI system som finns idag inte 

stödjer anpassning. Därför kan det bli svårt att anpassa applikationer för specifika användargrupper 

idag. 

Enligt respondent R2 är detta en framgångsfaktor så länge det finns funktion för det, det vill säga så 

länge en användare vill ha det och det gynnar användaren och användaren sköter anpassningen själv. 

Där emot är det inte en framgångsfaktor så länge utvecklaren ska behöva anpassa MBI applikationer 

till specifika användare.  

Respondenten R2 har vidare uttalat "Vi bygger inte specifika applikationer för varje individuell 

användare vi bygger lite mer generella applikationer, för just ett område av användare tillexempel 

marknadsföring, lönekontoret och så vidare". Deras användare får då ut anpassade lösningar baserat 

på den roll eller det arbete de utför, det vill säga om en marknadsförare får ut en viss typ av data så 

kommer alla andra marknadsförare inom organisationen också kunna ta del av detta. Sedan kan varje 

användare om de vill i varje applikation göra den mer specifik för dennes egna arbetsuppgifter. 
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Även R3 har sagt att de inte anpassar MBI applikationer baserat på specifika användare då detta 

skulle bli alldeles för mycket jobb. Därför ha de delat upp användare i olika arbetsgrupper. "Även om 

vi skulle designa unika lösningar för varje användare ser jag att de blir mer arbete för oss än vad 

användare skulle tjäna på att ha egna lösningar då de redan får den information de behöver". Detta 

är en framgångsfaktor för att underlätta besluthantering  för användaren men blir mer arbete för 

utvecklaren. 

Respondent R1 anser  inte att anpassning är en jätte kritisk framgångsfaktor för MBI då han själv har 

diskuterat anpassa MDI med tidigare kunder. De kunder som har frågat efter att anpassa MBI- 

lösningar har i efterhand inte valt att tillämpa det i sina MBI applikationer då det inte har varit värt 

pengarna. Ett problem med att anpassa MBI lösningar är kostnader som kan uppstå för specifika 

användare, speciellt om det är flera användare. 

Enligt respondenten R4 har han tidigare varit i kontakt med en användare som haft en ide om att 

anpassa sin MBI applikation med en GPS positionering. Det användaren velat var att anpassa sin MBI 

applikation så att denne kunnat se vart kunderna befann sig på området för att göra spontana besök. 

På så sätt anpassar sig lösningen till användaren genom rätt plats, rätt position med rätt information. 

Detta var dock endast en ide och inget som används idag. Respondenten anser inte att anpassning är 

en viktig framgångsfaktor för MBI, möjligtvist för vissa unika branscher där MBI applikationen blir så 

pass detaljerad att den endast kan utföra enstaka uppgifter.    

Respondenten R5 anser att anpassning är en framgångsfaktor då det är viktigt för användare av MBI 

för att se sådant som är viktigt för deras arbete. Enligt respondenten egna ord " ska användare se det 

dom behöver se för annars har användare ingen användning av applikationen". Därför anser 

respondenten att detta är en framgångsfaktor som kan hjälpa användaren att hantera applikationen 

mer effektivt.  

4.2.1 Svårigheter och tekniska problem med att uppnå anpassning 

Ett problem som kan uppstå med att anpassa MBI lösningar till specifika användare är att det kan bli 

dyrt. Respondenterna R1, R3,R4 och R5 menar att det kan bli dyrt då innehållet kontinuerligt måste 

styras i vissa komponenter om vem användaren är. Enligt R5 kan det vara svårt att anpassa MBI 

lösningar till specifika användare eftersom en utvecklare ska försöka definiera en yta som denne 

egentligen inte vet hur stor den är, vilket kan bli svårt om en specifik användare vill ha en graf som är 

allt för stor. Det som kan ske då är att grafen blir större än själva ytan vilket kan leda till att 

presentationen av den blir svårtolkad för användaren.  

Respondenten R2 har uttalat "Det här skulle ta väldigt långt tid och väldigt mycket extra arbete om 

man ska bygga från början för varje specifik användare" då han menar att anpassa MBI för varje 

användare kan bli en dyr lösning. Det innebär att varje användare ska ha en unik lösning vilket tar tid 

att utveckla och som sedan i sin tur kostar. Detta stöds även utav respondenterna R1, R3 och R5. 

Enligt R3 krävs det mycket resurser för att anpassa MBI applikationer. Respondenten R3 har 

uttalat"Rent tekniskt ser jag inga svårigheter med att anpassa MBI applikationer men där emot tar 

detta  väldigt mycket resurser, det kan vara så att man måste ha en massa licenser för varje enskild 

användare". Något som i sin tur både skulle ta tid att skapa, samtidigt som det skulle ta tid att förnya 

och göra uppdateringar för varje lösning.  
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Respondent R4 har tidigare varit med om problem som kan uppstå med att anpassa MBI lösningar 

samt uttalat följande "skruvar man för hårt på en lösning kan det bli så att den blir för specifik och på 

så sett blir den inte användbar till något annat". Det respondenten menar är att ju mer anpassad en 

MBI applikation är desto mindre blir applikationen användbar till något annat. En alldeles för 

anpassad MBI applikation kan leda till att applikationen endast klarar av en eller ett fåtal uppgifter. 

Detta problem kan uppstå då kunder har alldeles för specifika krav. Respondenten R3 har berättat att 

han har varit med i ett projekt där de tog fram en applikation och där de hade anpassat applikationen 

så pass mycket att den endas kunde användas för en uppgift. Det som hände var att kunden endast 

kunde utföra en specifik uppgift men när kunden senare ville se annan data gick det inte lika bra, så 

en utmaning med anpassning är om kunder vill ha alldeles för specifika lösningar. 

4.3 Rapporter och data i rätt tid 

Att kunna leverera rapporter och data i rätt tid är enligt Chan et al (2013) en kritisk framgångsfaktor 

som strävar efter att MBI- system ska kunna leverera snabb, koncist och meningsfull data. En 

användare av ett MBI ska sålledes få den data som denne behöver på plats för att underlätta 

beslutshanteringen. Eftersom beslutsfattare oftast har en viss tidspress på sig att fatta beslut är det 

viktigt för dem att de beslut som de fattar är baserat på färsk data. Även Watson et al (2006) menar 

att data i rätt tid eller realtids data som det heter  är väldigt nyttigt för att kunna stödja 

beslutsfattandet på ett företag.  

I jämförelse med de två tidigare kritiska framgångsfaktorerna var denna framgångsfaktor den som 

alla respondenter kände till. Detta även i många fall utan att någon vidare förklaring eller exempel 

behövdes klargöras. 

Respondenten R2 menar att anpassning är en kritisk framgångsfaktor så länge behovet finns från 

kund eller användare men för R2 är detta inte en kritiskframgångsfaktor. Respondent R2 har uttalat 

"Vi har inte det här behovet på vårt företag, vi laddar in data över natten och varje natt laddar vi 

data från två veckor bakåt i tiden sedan tar det ca: 6-7 timmar att ladda in all data". Respondenten 

menar att deras användare inte behöver ha den senaste data som finns för att fatta beslut. Utan data 

kan till och med vara upp mot två veckor gammal för att användare ska kunna utföra arbetet. 

Däremot har R2 sagt att detta är en framgångsfaktor för de som är i behov av att ta snabba beslut 

baserat på ny data. 

Såhär har respondenten R3 talat om rapporter och data i rätt tid "Utmaningen är vad är realtime, är 

qlikview realtime bara för att det går snabbt svaret är nej datan kommer någon annanstans ifrån... 

då måste man tänka på hela flödet av data utmaningen blir om jag har behov utav att applicera data 

just nu inför ett kundmöte då kan inte jag vänta till dagen efter,  så realtime kan vara viktigt 

beroende på krav, det kan vara livs viktigt". Det som respondenten vill ha sagt är att bara för att en 

användare kan få fram data snabbt på sin MBI applikation så behöver inte det vara så att denna data 

är i realtid, utan det är hur ofta som data överförs . När och hur ofta detta ska ske är upp till 

användaren och vilka behov som användaren har på detta. 

Respondenten R5 har uttalat "Har jag ett jobb som användare och kräver information i realtid så är 

detta självklart en kritisk framgångs faktor". Med detta menar respondenten att data i rätt tid är en 

framgångsfaktor och som är väldigt kritisk speciellt när det handlar om mobila enheter. Eftersom 

användare av MBI ofta är ute på uppdrag utanför kontoret när de jobbar blir MBI applikationen det 

verktyg som avgör användarens beslut. Är inte data och resultat uppdaterat kommer användaren att 



22 
 

basera beslut på data som kanske inte längre är relevant. Det viktiga är vad användaren vill ha och 

hur ofta realtidsdata ska vara uppdaterad för att gå ihop med användarens arbete. Detta stöds även 

av respondenterna R2 och R4 som båda menar att data i rätt tid är en framgångsfaktor så länge som 

det finns ett behov från användaren. 

Denna framgångsfaktor anser R1 är definitivt en kritisk framgångsfaktor eftersom det är väldigt 

viktigt för att alla användare ska ha tillgång till senaste informationen. Respondenten förklarar data i 

rätt tid på följande sätt  "alla personer som har en app ska ha den senaste informationen samtidigt så 

att man inte sitter med olika versioner ... det är den största drivkraften till att köra digitala medier 

eller digitala format och dessutom att det är uppdaterat när man vill ha informationen".  

4.3.1 Svårigheter och tekniska problem med att uppnå data i rätt tid 

Ett problem som kan uppstå när utvecklare laddar in ny data är att det kan ta väldigt långt tid, 

speciellt då stora mängder data ska överföras. Detta är ett problem som respondenterna R2 och R5 

har varit med om. När det kommer till mobila BI lösningar kan detta bli ett större problem då 

anslutningar kan ställa till det vid dataöverföringen. Att transportera data till mobila enheter går inte 

lika fort som att göra det via data nätverk, därför kan MBI applikationer ibland kännas långsamma  

eller tröga. Enligt R5 så behöver deras användare data som kontinuerligt uppdateras och ibland 

händer det att data ej är uppdaterad. Oftast beror detta på nätverksfel som förhindrar anslutningen 

mellan MBI applikationen och den stationära BI lösningen.  Samtliga respondenter har tagit upp 

nätverk och de mobila anslutningar som ett problem.   

Respondenten R2 beskriver att underhållning av realtidsdata är i ständigt behov av support eftersom 

ett system kan krascha när som helst. Respondenten jämför deras system med andra realtids data 

system och säger "om vi tittar på vårat system och något skulle gå fel så har vi en hel dag på oss att 

lösa felet men andra system som har en högre frekvens av data uppladdning måste se till att fel 

åtgärdas fortare". Eftersom det system som respondenten arbetar med laddar upp all data endast 

under natten så är inte frekvensen hög. Däremot finns det andra MBI system som har en högre 

inmatnings frekvens av data och behöver på så sätt mer resurser och underhållas oftare. Om det är 

sagt att realtids data till MBI ska uppdateras varje timme så måste också detta ske för annars 

uppfyller inte MBI applikationen det behov som användaren har med systemet. 

Enligt respondent R4 så kommer det alltid att uppstå en viss tidsstörning när rapporter och data förs 

över MBI applikationer. Är det komplexa system med olika lager som data måste gå igenom kommer 

även detta att upphäva tiden det tar för att data ska överföras.  Eftersom mer komplicerade system 

har fler lager och enheter som data måste passera vilket gör att det tar längre tid för data och 

rapporter att nå fram till MBI applikationen. 

När det är större datatyper som överförs till mobila enheter kan det försämra prestandan i 

applikationen. MBI applikationen kan då upplevas trög för användaren. Detta har respondent R1 

uttalat "mobila applikationer inte är lika kraftfulla som vanliga traditionella BI system därför ska man 

tänka på att göra små förändringar åt gången". Det respondenten menar är att de mobila enheter 

som MBI applikationen ligger på inte är lika kraftfulla som en dator med traditionellt BI. Därför kan 

prestandan upplevas som seg när nya uppdateringar genomförs. Enligt respondenten kan det då vara 

klokt att göra små förändringar åt gången. 



23 
 

4.4 Andra kritiska framgångsfaktorer 

För denna studie har även andra framgångsfaktorer relaterat till MBI identifierats baserat på det som 

respondenterna har ansett är som mest kritiskt för MBI. Vissa av respondenterna har framfört 

liknande framgångsfaktorer speciellt när det kommer till säkerhet och skydd av MBI applikationer.    

Respondenten R2 har tagit upp faktorer som begränsningar och menat att ett MBI inte är lika 

kraftfullt som en vanlig BI lösning, därför är det viktigt att tänka på att inte överbelasta ett MBI med 

onödig data och andra funktioner som sinkar systemet. En annan faktor som är betydelsefull när det 

kommer till mobila enheter och MBI är touch optimering, att styra och ändra objekt i en MBI 

applikation ska vara väldigt simpelt för en användare. Detta går in lite på framgångsfaktorn 

anpassning som Chan et al (2013) har identifierat då användare ska ha möjlighet att anpassa deras 

egna MBI applikationer. Genom touch optimering blir det enklare för en användare att anpassa sin 

egna MBI applikation eftersom det blir lättare att hantera objekt, siffror, diagram och tabeller i 

applikationen.    

En annan kritisk framgångs faktor som är viktig att tänka på vid utvecklingen av MBI är att det också 

finns skillnader mellan mobila applikationer. En smartphone har exempelvis inte en lika stor skärm 

yta som en surfplatta. Därför är det viktigt att tänka på olika designlösningar även mellan olika 

mobila enheter. Det är med anledning av detta viktigt att kunna utveckla MBI applikationer så att de 

kan stödja olika versioner av smartphones och surfplattor. Både vad det gäller storlek, prestanda, 

minne och operativsystem. 

För att kunna utveckla bra MBI lösningar och nå framgång med dem är det viktigt att ha "rätt 

personer" som utvecklar applikationen. Respondent R1 tar upp en kritisk framgångsfaktor för att 

lyckas med MBI och säger att flera företag idag gör fel genom att använda utvecklare som inte har så 

stor erfarenhet av mobil utveckling. Respondenten har uttalat följande "många gör misstag idag 

genom att använda samma personer som är duktiga på att utveckla desktop versioner men för att 

utveckla en mobil app ... det är ett annat hantvärk". Det är alltså skillnader på att utveckla stationära 

lösningar jämfört med mobila lösningar därför är det viktigt att personer som utvecklar mobila 

applikationer även utvecklar MBI lösningar så det blir rätt. 

Respondent R5 tycker att tillgänglig och lättlästa rapporter är en framgångsfaktor för att enkelt 

kunna hantera MBI. Respondenten har sagt följande angående denna faktor "traditionell BI passar 

inte mobilt man kan inte ta en rapport man har byggt som är anpassad för en skor skärm som man 

sitter med länge, det man måste tänka på är här ska informationen konsumeras på en minut den 

måste på så sätt vara tydligare och designad så du kan använda tummarna på rätt sätt".  

Respondent R4 anser att säkerhet är väldigt viktigt för MBI. Respondenten har sagt följande 

angående säkerhet "helt plötsligt ligger data utanför arbetskontroll, det  ligger faktiskt  i en telefon 

som inte ens är låst och skulle man tappa telefonen så är data tillgänglig för alla, detta är fysisk 

säkerhet . Respondenten menar att det är viktigt att kunna skydda data även om mobila enheter 

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

företag. Säkerhet som framgångsfaktor har även nämnts bland andra av respondenterna också.  
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5 Analys av resultat 
Under detta kapitel kommer det resultat som tagits fram för att besvara studiens forskningsfråga att 

besvaras. Genom att analysera svaren från varje enskild respondent har likheter samt skillnader 

betonats. Detta skett i jämförelse med de vetenskapliga teorier som finns om kritiska 

framgångsfaktorer för MBI. 

5.1 Framgångsfaktorernas definitioner 

Den enda framgångsfaktorn inom dimensionen system innehåll och kvalitet som alla respondenter 

beskrivit liknar kring det litteraturen säger var framgångsfaktorn rapporter och data i rätt tid, detta 

utan att något exempel eller liknande behövde redogöras. De andra två framgångsfaktorerna stöd för 

interaktiva konferenser samt anpassning hade respondenterna andra definitioner på jämfört med 

vad litteraturen säger eller så har de inte riktigt vetat vad det rörde sig om. Anpassning är den faktor 

som de flesta av respondenterna haft en annan definition på än vad litteraturen säger. Detta 

uttalade respondent R2 angående anpassning " det handlar väl om att kunna integrera olika BI 

applikationer så att de anpassas till olika plattformar och operativsystem". Något som inte riktigt 

stämmer överens med vad litteraturen säger. För att lyckas få ut ett värde av framgång för de olika 

framgångsfaktorerna är det viktigt att kunna ge samma definition på dem, det vill säga veta vad de 

egentligen betyder och står för.   

Tabell 2 Definition för varje kritisk framgångsfaktor utifrån litteraturen jämfört med respondenternas definitioner 

Systeminnehåll och kvalitet Litteraturens beskrivning av 

framgångsfaktor 

Beskrivning utifrån 

respondenter  

Stöd för interaktiva konferenser Kunna ge möjlighet för 

användare att dela rapporter 

med varandra, kunna 

kommunicera samt 

kommentera rapporter. 

R5 Har aldrig tidigare hört talas 

om detta inom MBI, men 

menar att det skulle vara 

häftigt om användare kunde 

använda virtuella rum där de 

kan visa rapporter för varandra.   

R4 har heller aldrig hört talas 

om detta mer än att användare 

kan dela skärmar med 

varandra. 

Anpassning Möjlighet att kunna skräddarsy 

BI innehåll till specifika 

användargrupper, för att inte 

ge ut samma data, information 

och resultat till alla användare. 

R2 har beskrivit anpassning 

som möjligheten för MBI att 

anpassa MBI på olika 

plattformar. 

R3 har beskrivit anpassning 

som att kunna anpassa MBI till 

olika skärm ytor. 

Rapporter och data i rätt tid Kunna leverera och ge 

användare snabb och 

Här har samtliga respondenter 

angivit en liknande beskrivning 
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meningsfull data och rapporter. som litteraturen. 

 

5.2 Framgångsfaktorernas vikt för att nå framgång med MBI 

För att ta reda på vikten av hur betydande de tre olika framgångsfaktorerna egentligen är för 

framgång med MB har det vid varje intervju ställts frågor kring vilken påverkan varje enskild faktor 

har för framgång av MBI. Respondenten R1 har svarat följande på den frågan angående faktorn stöd 

för interaktiva konferenser "det är nice to have, det är schyst men rapporter utan några 

kommentarer fungerar ändå användare ser det de behöver se och kan utföra arbete utan att andra 

kommenterar rapporterna så därför anser jag inte att detta är en kritisk framgångsfaktor". Det 

respondenten menar är att denna faktor inte har så stor betydelse för att nå framgång med MBI, 

men däremot kan det vara en extra funktion som aningen kan hjälpa användare att hitta, anmärka 

eller bortse från vissa eller delar av en rapport eller tabell. Det är en framgångsfaktor, men inte den 

absolut nödvändigaste för att nå framgång med MBI. 

Respondenterna R2,R3 och R5 anser att stöd för interaktiva konferenser är en framgångsfaktor för 

att underlätta beslutshanteringen för en användare. Där emot anser de inte att detta är en kritisk 

faktor, det vill säga att användare klarar av att arbeta utan att stöd för interaktiva konferenser i en 

MBI applikation. Det går att nå framgång med en MBI applikation utan att behöva ha detta 

implementerat i en lösning. Enligt Chan et al (2013)är stöd för interaktiva konferenser en kritisk 

framgångsfaktor då användare kan samarbeta med varandra och underlätta arbetet, men samtliga 

respondenter R1,R2,R3 och R5 ser detta mer som en funktion som kan underlätta arbete. Därför är 

inte detta en kritisk framgångsfaktor för att nå framgång med MBI. 

Respondent R4 anser dock inte alls att stöd för interaktiva konferenser är en framgångsfaktor, varken 

en svag eller stark faktor. Enligt respondenten finns det inget behov av att använda detta i de MBI 

system som finns idag. "Vi är inte där idag där kunder har behov utav detta" har respondenten 

uttalat och så länge det inte finns ett behov för det finns det ingen mening med att införa detta till en 

MBI applikation. 

Utifrån intervjuerna anser alla respondenter förutom R4 att anpassning är en framgångsfaktor men 

det som är viktigt menar flera av respondenterna är hur pass mycket en MBI lösning ska vara 

anpassad. Enligt Chan et al (2013) ska MBI vara anpassat till specifika användare eller 

användargrupper, men det som tagits upp i flera av intervjuerna är att inte använda för många 

användare eller användargrupper då detta kan leda till mycket arbete för en utvecklare, som ska sitta 

och ta fram unika lösningar för varje användare. Respondent R2 anser att anpassning är effektivt så 

länge som användare själva får sköta anpassningen i deras MBI lösningar, på så sätt slipper 

utvecklare sitta och ta fram unik data, diagram och tabeller för varje användare. 

En annan viktig aspekt som respondent R4 tar upp under intervjun angående anpassning är hur pass 

mycket en utvecklare eller användare ska anpassa sin MBI applikation. Detta står det ingenting om i 

litteraturen men det som framgick under intervjun är att för mycket anpassning för en MBI lösning 

kan leda till att användare endast ser vissa rapporter för vissa specifika uppgifter. Det som händer då 

är att MBI applikationen blir väldigt begränsad och användaren kan endast se eller utföra vissa 

uppgifter. I värsta fall kan detta leda till att applikationen blir så pass anpassad att användaren endast 
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klarar av att lösa en enstaka uppgift med hjälp av MBI systemet som i sin tur kan sluta med att 

applikationen blir oanvändbar och måste skrotas, något som respondenten själv har erfarenhet av. 

Betydelsen vad det gäller anpassning som en framgångsfaktor för MBI skiljer sig lite från 

respondenternas sida. Respondenterna R2, R3 och R5 anser att anpassning kan vara en framgångs 

faktor så länge det är användaren själv som sköter själva anpassningen för applikationen. Detta 

eftersom det skulle ta för lång tid för en utvecklare att sitta med att anpassa olika lösningar. 

Slutsatsen utifrån detta är att anpassning är en framgångsfaktor, men är inte allt för kritisk för att nå 

framgång med MBI. Även respondent R1 anser att anpassning är en framgångsfaktor men att den är 

väldigt svag och inte har en jätte stor betydelse för att nå framgång med MBI. Den enda som anser 

att anpassning inte är en framgångsfaktor är respondent R4. Detta eftersom han tidigare upplevt att 

användare klarar sig bra utan att anpassa MBI lösningar. Det kan dock vara en framgångsfaktor för 

specifika branscher som har väldigt detaljerade arbetsuppgifter. 

Den mest betydande framgångsfaktorn av alla de tre inom dimensionen system innehåll och kvalitet  

har visat sig vara rapporter och data i rätt tid. För denna framgångsfaktor är alla respondenter eniga 

om att detta är en kritisk framgångsfaktor för att nå framgång med MBI. Alla respondenter anser att 

data i rätt tid är kritiskt för användare som arbetar med MBI speciellt när användare måste ta snabba 

beslut. Precis som Chan et al (2013) hävdar att det är viktigt att data kommer ut i rätt tid till 

användare anser även respondenterna det. Respondenten R1 har uttalat följande angående data i 

rätt tid "att du tar fram ny informationen snabbt och att den är rätt det är avgörande ... fungerar inte 

det så riskerar applikationen att dö". Rapporter och data i rätt tid har visat sig vara en väldigt stor och 

central del av MBI och för att nå framgång med MBI. Då användare som arbetar med MBI ofta är 

beroende av att ha snabb, färsk samt uppdaterad data och rapporter för att fatta beslut på rätt plats 

och tid. 

Tabell 3 Hur kritiska egentligen framgångsfaktorerna är utifrån respondenterna jämfört med vad litteraturen säger  

Systeminnehåll och kvalitet Bedömning  utifrån 

litteraturen 

Bedömning  utifrån 

respondenterna  

Stöd för interaktiva 

konferenser 

Kritisk framgångsfaktor då 

detta underlättar 

kommunikationen mellan 

användare. Kan ge understöd 

för beslutsfattningen. 

Svag  framgångsfaktor då detta 

redan finns i  vissa MBI 

applikationer idag men används 

inte särskilt mycket. Ser det 

mer som en extra funktion som 

kan underlätta arbetet och som 

ger ett mervärde.   

Anpassning Kritisk framgångsfaktor 

eftersom det hjälper 

användare/ användargrupper 

att få fram sådan data som är 

viktig.   

Framgångsfaktor så länge som 

det gynnar användaren och så 

länge det är användaren som 

sköter anpassningen. 

Anpassningen får heller inte 

vara för detaljerad, detta kan 

begränsa applikationens 
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funktioner.  

Rapporter och data i rätt tid Kritisk framgångsfaktor 

eftersom användare får fram 

färsk ny data som de behöver 

för att fatta beslut. 

Kritisk framgångsfaktor 

eftersom den hjälper 

användaren att ta snabba 

beslut baserat på ny data. Vissa 

användare är helt beroende 

utav att rapporter är 

tillgängliga i rätt tid, annars kan 

dessa användare inte utföra 

sina arbeten  

 

5.3 Svårigheter samt problem överlag  

För att få en bättre förståelse för de tre olika framgångsfaktorerna har problem samt svårigheter 

identifierats för att ta reda på vad som kan påverka dessa. Genom att gå igenom varje 

framgångsfaktor var för sig så har respondenterna beskrivit olika faktorer, problem eller hinder som 

är viktiga att tänka på för varje kritisk framgångsfaktor. Genom att analysera alla svar från 

respondenterna har det visat sig att det finns flera mönster och likheter som är värda att nämna. 

Flera av respondenterna har ansett att det kan uppstå kostnader vid anpassning av MBI. Om 

utvecklare måste anpassa MBI- applikationer för enskilda användare så behöver dessa egna unika 

lösningar med egna rapporter, vilket också blir mer arbete att utföra för utvecklaren. Ett annat 

samband kring problem som har identifierats är nätvärk samt anslutnings problem för rapporter och 

data i rätt tid. Dessa problem eller hinder har flera respondenter påpekat, eftersom MBI 

applikationerna är mobila så kan användare befinna sig på platser där nätverket är svagt, vilket i sin 

tur kan leda till att överföringen av data kan upplevas långsam. Alla problem samt svårigheter för att 

uppnå respektive framgångsfaktor presenteras i tabellen nedan  

Tabell 4 Svårigheter och tekniska problem med att uppnå kritiska framgångsfaktorerna  

Respondenter Stöd för interaktiva 

konferenser 

Anpassning Rapporter och data i 

rätt tid 

R1 Risk för att det kan bli 

för mycket funktion för 

användaren som 

påverkar arbetet. 

 

Kostnader kan uppstå. 

Extra arbete. 

Nätverks problem. 

Prestanda försämras.  

R2 Utföra på små skärm 

ytor tillsammans med 

annan data. 

Kostnader kan uppstå. 

För många användare. 

 

Stora datamängder 

data 

Ständig suport 

Nätverks problem. 
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R3 Utföra på små skärm 

ytor tillsammans med 

annan data. 

Risk att det blir för 

komplext för 

användaren 

Extra arbete. 

Mycket resurser. 

Anslutning. 

 

 

R4 Säkerhets aspekter För mycket anpassning Nätverks problem. 

Komplexa system. 

 

R5 Utföra på små skärm 

ytor tillsammans med 

annan data 

Kostnader kan uppstå Nätverks problem. 

Stora data 

transaktioner. 

 

 

5.4 Andra viktiga faktorer som påverkar  framgång med MBI 
Under varje intervju har det till varje respondent ställts frågan om de kände till andra 

framgångsfaktorer som de ansåg är viktiga för framgång MBI. Nedan i tabellen presenteras de 

framgångsfaktorer som varje respondent ansåg vara kritisk framgångsfaktor: 

Tabell 5 Andra kritiska framgångsfaktorer enligt respondenterna 

Respondenter  Andra framgångsfaktorer/ kritiska framgångsfaktorer 

R1 Rätt utvecklare- Vid utveckling av MBI applikationer är det viktigt att det är 

rätt folk som tar fram lösningar. Även som utvecklare finns det skillnader, det 

är skillnad på att ta fram stationära lösningar jämfört med mobila. Därför är 

det viktigt att utvecklare som skapar MBI ska ha kunskap och kännedom inom 

utveckling av mobila applikationer. 

R2 Touch optimering - Det ska vara väldigt enkelt för användaren att kunna styra 

och ändra objekt med fingrarna på en skärm. Är inte tuch optimeringen bra 

blir det svårt för användaren att hantera MBI applikationen.  

R3 Skillnader mellan mobila applikationer - När MBI applikationer tas fram är det 

viktigt att tänka på att det även finns skillnader mellan mobila enheter. En 

surfplatta och en smartphone har olika skräm ytor och för att användare ska 

kunna använda MBI applikationer från olika mobila enheter är det viktigt att 

applikationen stödjer alla typer av enheter  
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R4 Fysisk säkerhet - Användare kan bli av med deras mobila enheter där MBI 

applikationen finns med viktig information. Därför är det viktigt att skydda sin 

information så att den inte försvinner eller att den hamnar i fel händer. 

Genom att kunna säkerhetskälla MBI applikationen blir det svårare för 

obehöriga att göra intrång.  

R5 Simplifiering - För att kunna ta bra och snabba beslut utifrån MBI 

applikationen är det viktigt att tillgängliga och lättlästa rapporter finns klara 

när användaren behöver dem. För att kunna uppnå detta är det viktigt att göra 

rapporterna så lättlästa som möjligt och den information som är mest kritisk 

för användaren ska stå överst.   

 

5.5 Sammandrag  

Den data  som tagits fram har hela tiden utgått ifrån ett MBI perspektiv för att senare ta fram ett 

resultat för att kunna svara på forskningsfrågan. För att säkerhetsställa att respondenterna förstod 

innebörden av framgångsfaktorernas betydelse så klargjordes definitionen på dem utifrån vad 

litteraturen säger. Genom att diskutera framgångsfaktorernas innebörd kom det fram att 

respondenterna hade en annan uppfattning för anpassning och flera av respondenterna hade 

tidigare aldrig hört uttrycket stöd för interaktiva konferenser. När respondenterna hade fått samma 

definition för varje framgångsfaktor kunde betydelsen av framgång för varje framgångsfaktor att 

resoneras. Det visade sig att den mest kritiska framgångsfaktorn inom dimensionen system innehåll  

och kvalitet var data och rapporter i rätt tid för att nå framgång med MBI. För att få MBI lösningar att 

fungera och nå framgång är det vikt att dessa lösningar eller applikationer har ett system som 

levererar data och rapporter i rätt tid. Denna framgångsfaktor inom dimensionen systeminnehåll och 

kvalitet har en stor betydelse för att nå framgång med MBI. Alla respondenter ansåg att denna 

framgångsfaktor var kritisk och detta uttalade respondenten R3 "att ha framme information när man 

behöver den är en av de viktigaste egenskaperna med MBI annars är det ingen mening med att 

använda det". Vad det gäller framgångsfaktorerna stöd för interaktiva konferenser samt anpassning 

verkar de inte ha lika stor betydelse för att lyckas nå framgång med MB. Dessa två faktorer kan 

självklart underlätta arbetet MBI men är inte allt för kritiska för att lyckas nå framgång med  MBI. 

Detta stärks även av responden R2 som talar om vikten av framgångs faktorn stöd för interaktiva 

konferenser och vilken betydelse den har för framgång med MBI lösningar "det här är bara en extra 

funktion för att underlätta eller göra det mer effektivt men det är inget kritiskt som så att det inte 

fungerar om det inte finns".   
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6 Slutsats  
Denna studie har utgått från att analysera de tre framgångsfaktorer som ingår inom dimensionen  

systeminnehåll och kvalitet samt för att undersöka vilken effekt de har för framgång med MBI. 

Samtidigt har även andra framgångsfaktorer tagits fram baserat på det som respondenterna som 

ingick i studien ansåg var kritiska för framgång med MBI. För att fastställa detta har denna 

undersökning utgått ifrån följande frågeställning: 

" Hur påverkar kritiska framgångsfaktorer inom dimensionen  system innehåll och kvalitet 

framgången för  mobila business inteligence lösningar?" 

För att kunna besvara denna forsknings fråga fastställdes först definitioner för varje kritisk framgångs 

faktor utifrån vad litteraturen säger. För att vara på den säkra sidan att respondenterna hade samma 

eller åtminstone en liknande definition så diskuterades dem väl innan deras betydelse för framgång 

med MBI kunde analyseras. Det visade sig att vissa av respondenterna hade andra uppfattningar 

kring definitionen på framgångsfaktorerna eller så hade de aldrig hört uttrycken förut. Resultatet för 

vad litteraturen kontra vad respondenterna ger för definition för framgångsfaktorerna presenteras 

under tabell 2.    

Det resultat som denna forskning har tagit fram är betydelsen av varje enskild framgångsfaktor inom 

dimensionen systeminnehåll och kvalitet baserat på Chan et als (2013) ramverk med identifierade 

kritiska framgångsfaktorer för MBI. Det visade sig att vikten för vissa av framgångsfaktorerna inte var 

lika kritisk som för andra. Respondenterna hade väldigt liknande värderingar kring vilka av de tre 

olika framgångsfaktorerna som de ansåg var mest kritiska för att lyckas med MBI. Det visade sig att 

samtliga respondenter ansåg att den mest kritiska framgångsfaktorn var data och rapporter i rätt tid. 

Kan en MBI applikation inte uppnå data och rapporter i rätt tid när användare behöver det är 

applikationen helt meningslös. Vad det gällde de andra två framgångsfaktorerna stöd för interaktiva 

konferenser och anpassning så ansågs dessa inte vara lika kritiska baserat på det respondenterna 

tyckte. Där emot visade det sig att dessa två faktorer kunde ge ett mervärde för användning av MBI, 

och inom vissa unika branscher kunde anpassning vara en stark kritisk framgångsfaktor. Det är i 

sådana branscher där användare utför väldigt specifika arbetsuppgifter så att MBI applikationen 

enbart stödjer begränsade uppgifter. 

Genom att kunna uppnå Chan et als (2013) tre framgångsfaktorer stöd för interaktiva konferenser, 

anpassning samt data och rapporter i rätt tid har olika svårigheter och problem identifierats. Detta 

för att kunna ta reda på hur dessa framgångsfaktorer påverkas av andra faktorer och vad som kan 

hindra dessa framgångsfaktorer för att nå framgång med MBI. Det visade sig bland annat att 

anpassning kunde vara en resurskrävande faktor då utvecklare kunde få mer att göra, det vill säga 

skapa nya MBI lösningar för fler användare. En lösning kring detta problem som respondent R2 var 

inne på var att lämna över hela anpassningen av MBI till användaren. En annan lösning kring detta 

som R5 föreslog var att skapa lite större användargrupper då behövs det inte utvecklas en anpassad 

MBI lösning för varje enskild användare, utan fler användare kan ingå i större användargrupper med 

anpassade MBI applikationer.  

Under alla intervjuer har andra kritiska framgångsfaktorer tagits fram och beskrivits, varför det är 

framgångs faktorer för MBI och vilken nytta de ger baserat på det som respondenterna tyck har varit 

mest kritiskt för att lyckas med MBI. En viktig faktor som flera av respondenterna var inne på var 
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säkerhet och hur användare ska skydda data i en MBI applikation. Eftersom data i en MBI lösning kan 

vara väldigt betydande för en organisation är det väldigt viktigt att denna data inte försvinner eller i 

värsta fall hamnar i fel händer. Resultat från dessa andra kritiska framgångsfaktorer presenteras i 

tabell 4.   

Slutresultatet för denna undersökning visar att framgångsfaktor kan vara väldigt kritiska så länge det 

finns behov för dem. Dagens företag som använder sig utav MBI lösningar verkar vara i behov av att 

rapporter och data kommer i rätt tid. Detta är något som påverkar MBI användares arbete, så länge 

rapporter kommer i rätt tid kan användare utföra sina uppgifter. Skulle det dock ske fördröjningar 

eller att data inte alls når fram till MBI användaren kommer detta få konsekvenser och påverka 

arbetet. Därför har det visat sig att data och rapporter i rätt tid inom dimensionen system innehåll 

och kvalitet var den mest kritiska framgångs faktorn för att nå framgång med MBI lösningar. Företag 

och andra organisationer som vill uppnå god system innehåll och kvalitet med sina MBI lösningar ska 

främst ha fokus på att uppnå data och rapporter i rätt tid, framgångs faktorerna stöd för interaktiva 

konferenser och anpassning är även de viktiga att tänka på för att nå framgång. Dock ansågs det mer 

som extra funktioner som underlättar arbetet med användning av MBI hävdade samtliga 

respondenter.  
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7 Diskussion  

7.1 Vetenskapliga och samhälleliga aspekter 

Det finns idag ytterst lite forskning och litteratur som behandlar kritiska framgångsfaktorer för mobil 

business intelligence. Syftet med denna undersökning var att lyfta fram och få mer kunskap inom 

detta område. I framtiden tror jag att det kommer att göras fler studier inom detta område eftersom 

MBI börjar användas av allt fler företag och organisationer. Detta är även ett högaktuellt ämne vilket 

har tagits upp under intervjuerna. Genom att studera framgångsfaktorer för MBI ökar även 

förståelsen för hur företag och organisationer ska lyckas använda MBI. Då MBI blir allt vanligare för 

organisationer är det viktigt för dem att veta hur MBI ska gå med framgång och vad som kan vara bra 

att tänka på och vilka hinder det finns för att nå framgångsfaktorer för MBI. 

Slutsatsen för denna undersökning kan användas av företag eller organisationer som använder eller 

har tänkt införa MBI i deras verksamhet för att nå bättre framgång med MBI. Genom att undersöka 

resultatet kan företag se vad som är viktigt att tänka på och hur kritiska framgångsfaktorerna är för 

att uppnå framgång. Denna undersökning kan även ligga till grund för framtida studier inom 

området.  

7.2 Metodval 

För att hämta in data till denna undersökning så har en kvalitet metod används i form av intervjuer 

vilket var väldigt effektivt. Med hjälp utav intervjuer fick jag fram väldigt detaljerade uppgifter och 

viktig information kring kritiska framgångsfaktorer för MBI. Så som exempelvis  vad som är viktigt att 

tänka på kring varje faktor, vilka problem och hinder som kan uppstå för att nå dem samt hur kritiska 

de egentligen är för att nå framgång med MBI. Möjligtvist hade det varit bra att göra någon form av 

observation för att se hur respondenterna jobbar utifrån framgångsfaktorerna på plats i deras 

naturliga miljö. Tyvärr fanns det dock ingen möjlighet för detta men intervjuerna räckte gott och väl 

för att ta reda på det som behövdes för att besvara forskningsfrågan. Kvantitativa metoder var helt 

uteslutna eftersom  jag inte ville få fram någon statistik med denna studie utan syftet var att få ny 

kunskap inom området. Detta gjordes på bästa sätt genom att använda de respondenter som har 

kunskap samt erfarenhet inom MBI. Eftersom jag inte kunde träffa mina respondenter detta 

beroende på geografiska aspekter då respondenterna befann sig  utspritt i landet var jag tvungen att 

utföra telefonintervjuer. Det är alltid svårare att utföra en intervju via telefon än vad det är om 

forskaren träffar respondenten. Ett problem som jag upplevde ibland var kvaliteten under samtalen, 

det hände flera gånger att jag var tvungen att fråga respondenten om vad denne sa även då om jag 

precis hade ställt samma fråga. Det kunde även vara svårt att höra exakt varje ord under intervjuerna 

då jag spelade upp dem för att transkribera. Detta var något jag inte hade tänkt på tidigare och det 

tog oerhört mycket tid att spela upp och transkribera varje ord. 

7.3 Etiska aspekter 

För denna studie har vissa etiska aspekter tagits till hänsyn. Studien har inte publicerat någon av 

respondenterna, varken vid namn eller det företag som respondenterna arbetade åt. Detta gjordes 

eftersom respondenterna själva ville förbli anonyma. Varje intervju har även spelats in för att inte jag 

ska missa något väsentligt. Innan jag började spela in intervjuerna ville jag få ett godkännande för 

varje respondent att det var okej,  för att inte göra det mot deras vilja. En viktig aspekt var att 

respondenterna hela tiden var att kunde avbryta intervjun när det ville om de kände sig obekväma. 

Respondenterna har även fått en förklaring till vad själva syftet med denna studie är så att de inte 
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missuppfattar något, dessutom så har respondenterna om det velat kunna ta del av det som sades 

under intervjuerna.  

7.4 Personliga aspekter 

Det har varit väldigt intressant att få en insikt över hur företag som utvecklar MBI applikationer runt 

om i landet arbetar och hur de ser på framgångsfaktorer för att lyckas med MBI. Studien har även 

varit väldigt lärorik för min egen del, jag känner att jag har fått mycket nya kunskaper inom mobilt BI, 

applikations utveckling och hur kritiska framgångsfaktorer används i yrkeslivet. Generellt sett anser 

jag att studien gick bra, inte bara för att jag har fått ny kunskap utan också för att jag känner att jag 

har kunnat bidar med något till forskningen. Att studera framgångsfaktor för MBI kan vara svårt att 

studera om utvecklare och andra konsulter använder olika terminologier och andra definitioner på 

begrepp eller framgångsfaktorer. Därför var det viktigt för denna studie att jag som forskare gjorde 

det klart för respondenterna om vad litteraturen säger om varje framgångsfaktor, så att både jag och 

respondenterna förstod varandra. Eftersom det visade sig att vissa av respondenterna som deltog i 

studien hade andra definitioner på termer och framgångsfaktorer, eller så hade respondenterna 

aldrig tidigare hört uttrycken. 

Även om jag tycker att studien har fungerat bra finns det vissa saker som kunde ha gjorts bättre och 

mer effektivt, som exempelvis en förbättring på analysen av intervjuerna. Jag insåg att detta var 

något som tog väldigt långt tid att genomföra vilket ledde till att jag fick spendera många timmar i 

sträck för att hinna genomföra allt. Ett alternativ skulle vara om detta gjordes någon eller några 

veckor tidigare. Den lärdom jag kan dra av detta är att jag skulle gjort en plan på hur och när data 

analysen skulle vara fastställd. För det fall skulle jag skriva om denna studie eller om jag i framtiden 

kommer göra andra studier så kommer jag absolut att ha detta i åtanke.  

7.5 Framtida arbete 
Denna studie har undersökt vikten av framgångsfaktorer inom  dimensionen system innehåll och 

kvalitet baserat på Chan et als (2013) framgångsfaktorer. Det finns dock ytterligare tre andra 

dimensioner som innehåller andra kritiska framgångsfaktorer och som det ej har gjorts några 

empiriska studier på. Med andra ord så skulle ett exempel på framtida forskning vara att göra 

empiriska studier kring någon annan dimension, för att ta reda på hur kritiska de andra 

framgångsfaktorerna för MBI är. Det skulle även gå att studera fram nya framgångsfaktorer för att 

möjligtvist fylla på med mer faktorer i det ramverk som tagits fram av (Chan et al., 2013). 

Ett annat exempel på  framtida forskning som även har framkommit under flera intervjuer är 

säkerhet kring MBI. Det skulle kunna gå att studera vidare kring olika säkerhetsaspekter för MBI, som 

vilka säkerhets skydd det finns idag för MBI och hur effektiva de är eller vad som händer om viktig 

data skulle försvinna från en MBI applikation.  
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Bilaga A 
Nedan presenteras den intervjumall som användes under intervjuernas gång, det går tydligt att se 

hur intervjumallen leder fram intervjupersonen till studiens problem. Genom att först presentera 

syftet med studien får intervjupersonen en mer förståelse för vilket område som denna studie berör. 

För att sedan gå in mer detaljerat på problemområdet för att få ut relevant data för studien. 

 

Introduktion  

 Presentera mig själv, vem jag är vad jag läser osv.  

 Syftet med intervjun 

 Säga hur intervjun ska dokumenteras tex bandspelare 

 Vad resultatet kommer att användas till  

Individ  

 Skulle du kunna beskriva vad du arbetar med? 

 Vad har du för yrke, vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

 Hur länge har du arbetat med det du gör idag, erfarenhet ? 

 Deltagit i projekt ? Hur många ? Vad för projekt?   

 

Kritiska framgångsfaktorer för MBI 

 Vad anser du är kritiska framgångsfaktorer ? 

 Hur ofta kommer du i kontakt med kritiska framgångsfaktorer för MBI 

 Hur och på vilket sätt tror du kritiska framgångsfaktorer hanteras vid användning av MBI  ? 

 Hur tycker du att framgångsfaktorer påverkar organisationen , om bra varför och hur är det 

bra ? 

 Hur påverkar kritisk framgångsfaktorer ditt arbete ? 

 

Stöd för interaktiva konferenser den försa framgångsfaktorn 

 Har ni någonsin hört talas om stöd för interaktiva konferanser som en framgångsfaktor för 

mobilt BI? 

- Ja; skulle ni kunna tala om vad det är för något ? 

-Nej; skulle du kunna berätta vad du tror att det kan vara för framgångsfaktor för mobilt BI? 

 

I literaturens värld beskrivs stöd för interaktiva konferanser som möjligheten för mobila BI 

användare att dela, gå igenom data i realtid. Även kunna ge kommentar till data som 

användaren anser är viktig ? 

 

 Anser du att detta är en kritisk framgångsfaktor för att använda MBI? 

 -Ja, varför är det en kritisk framgångsfaktor ? 
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 -Nej, skulle du kunna tala om för mig varför du inte anser att denna framgångsfaktor 

 är kritisk ? 

 

 Har ni någonsin stött på några problem med att uppnå denna framgångsfaktor? 

 -Ja, vad för slags problem då? 

 -Nej, varför har detta inte varit något problem? 

 

 Känner ni till några tekniska svårigheter med att uppnå med denna framgångsfaktor ? 

 - Ja, vad för slags svårigheter? 

 -Nej, varför tror du det är så? 

 

 Vilken påverkan har denna kritiska framgångsfaktor för framgång  av MBI? 

 

Anpassning den andra framgångsfaktorn  

 Har ni någonsin hört talas om anpassning som en framgångsfaktor för mobilt BI? 

 - Ja; skulle ni kunna tala om vad det är för något ? 

 -Nej; skulle du kunna berätta vad du tror att det kan vara för framgångsfaktor för 

 mobilt BI? 

Enligt literaturen så handlar anpassning om att det som tas fram på displayen i en mobilenhet 

ska vara knuten till en specifik användaren, en användare vill alltså få fram den typ av 

information som kopplad eller relevant till dennes arbete. 

 

 Anser du att detta är en kritisk framgångsfaktor för att använda MBI? 

 -Ja, varför är det en kritisk framgångsfaktor ? 

 -Nej, skulle du kunna tala om för mig varför du inte anser att denna framgångsfaktor 

 är kritisk ? 

 

 Har ni någonsin stött på några problem med att uppnå denna framgångsfaktor? 

 -Ja, vad för slags problem då? 

 -Nej, varför har detta inte varit något problem? 

 

 Känner ni till några tekniska svårigheter med att uppnå med denna framgångsfaktor ? 

 - Ja, vad för slags svårigheter? 

 -Nej, varför tror du det är så? 

 

 Vilken påverkan har denna kritiska framgångsfaktor för framgång  av MBI? 

Data i rätt tid den tredje framgångsfaktorn  
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 Har ni någonsin hört talas om data i rätt tid som en framgångsfaktor för mobilt BI? 

- Ja; skulle ni kunna tala om vad det är för något ? 

-Nej; skulle du kunna berätta vad du tror att det kan vara för framgångsfaktor för mobilt BI? 

 

Enligt  litteraturen handlar denna framgångsfaktor om att användare  ska få fram data, 

informations statistik med mera på begäran. En användare ska således inte behöva vänta 

med att rapporter ska tas fram så att de kan visas på den mobila enheten. 

 

 Anser du att detta är en kritisk framgångsfaktor för att använda MBI? 

 -Ja, varför är det en kritisk framgångsfaktor ? 

 -Nej, skulle du kunna tala om för mig varför du inte anser att denna framgångsfaktor 

 är kritisk ? 

 

 Har ni någonsin stött på några problem med att uppnå denna framgångsfaktor? 

 -Ja, vad för slags problem då? 

 -Nej, varför har detta inte varit något problem? 

 

 Känner ni till några tekniska svårigheter med att uppnå med denna framgångsfaktor ? 

 - Ja, vad för slags svårigheter? 

 -Nej, varför tror du det är så? 

 

 Vilken påverkan har denna kritiska framgångsfaktor för framgång  av MBI? 

 

 

Andra kritiska framgångsfaktorer för MBI 

 Känner du till andra framgångsfaktorer  för MBI? 

-Ja, vad är det fär någon några? 

-Nej, skulle du kunna komma på någon nu medan vi har pratat? 

 

 

 Vad tycker du är mest utmärkande för en framgångsfaktor för MBI? 

 

Avslutning 

 Av det som vi diskuterat nu, vad tycker du är det mest viktigaste ? 

 Finns det något mer du skulle vilja lägga till eller kommentera? 

 Känner du att det är något som vi har glömt? 

 Känner du till andra lämpliga personer som jag skulle kunna komma i kontakt med för en 

möjlig intervju?  

 


