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Abstract 

Success is something different for every organisation and Business Intelligence can be a tool 

to achieve success. Today big data is everywhere and organisations are starting to use 

these data and transform it to information. Information has always been valuable and 

from an organisational view now more than ever. Transforming data into information is 

critical, due to the fact that it’s a lot of data to consider. To acquire information, 

visualization of data may be useful. Dashboards can help in the process but it isn’t an easy 

task.  Instead of putting focus on the problem and the underlying factors, this study intends 

to investigate the success factors that can be the base for the use of a successful dashboard 

as a Business Intelligence tool. Previous research shows that there is no legitimate 

framework for success factors in Business Intelligence tools and dashboards. Through a 

qualitative approach and semi-structured interviews, we examine what users perceive as 

the most important factors for a successful dashboard. This is done with a Business 

Intelligence focus. The study shows that the major success factors when using a dashboard 

is purpose, data quality, organisational knowledge and context. These factors will hopefully 

lead to success when using a dashboard.  

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Johan Bodén samt de företag och respondenter 

som hjälpt oss under denna process. Vi vill dessutom tacka Taline Jadaan för de intressanta 

diskussioner hon har bidragit med. 
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1 Inledning 

Visste du att antalet enheter uppkopplade mot internet kommer att växa till upp emot 50 

miljarder år 2020? Mängden kommer att öka 50 gånger mellan år 2009 och 2020 

(Benjamins, 2014). Den växande mängd data dessa enheter genererar kan leda till 

Information overload, vilket är ett stort problem inom området (Yigitbasioglu & Velcu, 

2012). Med stora datamängder - big data, ökar även behovet att extrahera information ur 

datamängden. Big data innehåller som sagt stora mängder data och det är svårt att göra om 

den till information. Business Intelligence kan vara en nyckel till dilemmat (Presthus & 

Canales, 2015). Business Intelligence gör det möjligt att översätta data till information och 

kan hjälpa till att effektivisera och förbättra organisationer. Inom Business Intelligence 

återfinns olika verktyg för att göra stora datamängder hanterbara; ett är 

visualiseringsverktyget dashboard. Aktuell forskning tyder på att visualisering kan vara en 

del av lösningen (Olshannikova, Ometov, Koucheryavy & Olsson, 2015).  

En dashboard gör det möjligt att översätta data till information och genom en grafisk 

representation av informationen, en möjlighet att uppnå ett eller flera mål. Det finns en rad 

olika produkter på marknaden som går under namnet dashboard. De fungerar på olika sätt 

och har olika typer av funktionalitet kopplat till sig. Det finns dock ett antal karaktärsdrag  

många verkar vara överens om (Few, 2006). Utifrån den överenskommelsen definierar 

Stephen Few, en välkänd författare inom området, en dashboard: 

 

“A dashboard is a visual display of the most important information needed to achieve 

one or more objectives; consolidated and arranged on a single screen so the 

information can be monitored at a glance.” (2006, 26).  

 

De karaktärsdrag många är eniga om är att informationen som presenteras ska vara visuell 

och en kombination av text och grafik med fokus på design. Det som visas på skärmen finns 

där för ett specifikt syfte, att nå ett visst mål. En dashboard ska rymmas på en skärm för att 

det enkelt ska gå att uppfatta informationen och få en överblick. Även om data och 

information kan presenteras på olika sätt brukar det utformas likt en sammanfattning av 

dem. Den ska också snabbt kunna meddela om det är något som kräver uppmärksamhet eller 

åtgärder (Few, 2006). 

Velcu-Laitinen och Yigitbasioglu (2012) menar att det finns hål i forskningen då mycket 

fokus lagts på design och inte på den faktiska tillämpningen och hur det kan leda till 

framgång. Även Yeoh och Popovič (2016) ser en brist i forskning om huruvida dashboards 

ger något mervärde. De anser att det inte finns något accepterat framework som beskriver 

hur organisationer uppnår framgång med Business Intelligence.  
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1.1 Problemformulering 

Enligt den tidigare beskrivningen står vi inför en rad utmaningar när det gäller att samla och 

presentera data så att organisationer kan dra fördelar av dem. Inte minst på grund av att 

forskning inom området är bristfällig. För att underlätta arbetet är följande frågeställning 

därmed relevant: 

 

 Vad  upplever användare ligga till grund för ett lyckat Business Intelligence-

verktyg  och vilken inverkan har det på organisationer som vill samla, visualisera 

och analysera data genom en dashboard? 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och identifiera vilka faktorer som bidrar till att 

tillämpning och användning av ett Business Intelligence-verktyg blir framgångsrikt. Genom 

intervjuer kommer vi undersöka vad användare upplever är de viktigaste faktorerna för en 

framgångsrik dashboard. Det ger en ökad förståelse för hur de olika faktorerna bidrar till 

framgång ur ett Business Intelligence-perspektiv och skapar ett underlag för vidare 

forskning.   

1.3 Avgränsning 

Inom Business Intelligence finns det ett flertal områden, bland annat: analysverktyg, 

datalager och visualisering. Vi har avgränsat oss till visualiseringsverktyget dashboard. Inom 

området återfinns olika ämnen så som design, nyckeltal och teknik. Vårt fokus ligger på ett 

bredare verksamhetsperspektiv till skillnad från ett design-, nyckeltals- eller 

teknikperspektiv. Vidare valde vi att inte fokusera på att definiera vad framgång är inom 

ramen för undersökningen utan istället vad som kan ligga till grund för den. Målet med valet 

av respondenterna var att intervjua personer med erfarenhet från användning och/eller 

programmering och inte utveckling av kommersiell programvara för dashboards. 
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2 Bakgrund 

I kapitlet kommer en bakgrund inom det specifika ämnet och kringliggande områden att 

presenteras för att ge en djupare förståelse för ämnet. Vi börjar med en introduktion av big 

data, för att därefter göra en djupdykning i Business Intelligence och olika verktyg inom 

området.   

2.2 Big data                  

Det råder delade meningar om vad big data är och hur det ska definieras (Benjamins 2014; 

Olshannikova et al. 2015). Dock finns en enighet om att det är något stort, något som inte kan 

ignoreras och något som handlar om data och digitalisering. Benjamins beskriver big data: 

 

“Even though there is no agreement on what big data precisely is, there is agreement  

that  it  is something big, that cannot be ignored, that has to do with lots of data and 

the digital world, that involves a new technology paradigm, that enables new 

opportunities for society and business, and affects privacy” (2014, 1).  

 

Arbetet med stora mängder data kräver stora databaser för att kunna tillgodogöra all denna 

data på ett bra sätt. Det kräver VLDB – Very Large Data Bases, data warehouses och data 

mining för att samla och extrahera informationen. Stora utmaningar påträffas här, främst då 

i att fånga, lagra, analysera och presentera data.  

Volume, variety och velocity är ständigt återkommande ord inom big data. Volume 

handlar om storleken på den lagrade datan, variety involverar typen på den lagrade datan 

och velocity berör i vilken takt ny data genereras. En rad problem uppstår i och med att 

mängden data blir för stor, olika objekttyper återfinns och komplexiteten ökar (Olshannikova 

et al. 2015; Zhou, Chawla, Jin & Williams 2014; Benjamins 2014). Att förstå big data har 

blivit allt viktigare och fler inser hur värdefullt data kan vara om det analyseras och används 

på rätt sätt (Podesta, Pritzker, Moniz, Holdren & Zients, 2014). Stora datamängder är svåra 

att analysera och omvandla till relevant information (Duan & Xiong, 2015). Kraven har 

dessutom ökat på nya typer av databaser, analysverktyg och visualiseringsverktyg (Chen, 

Chiang, & Storey, 2012).     

2.3 Business Intelligence 

Business Intelligence är ett begrepp som blev populärt i organisationer inom IT under 1990-

talet (Chen et al. 2012) och har sina rötter ända tillbaka till 1970-talet (Wieder & Ossimitz, 

2015). Sedan dess har det fortsatt att växa i popularitet och är idag en hög prioritet för 

företagsledare och beslutsfattare (Wieder & Ossimitz, 2015). På svenska kan man översätta 

begreppet till omvärldsbevakning (NE, u.å.) men då Business Intelligence, BI, är ett etablerat 

begrepp kommer vi i fortsättningen att benämna det på det viset. Själva begreppet brukar ses 

som ett paraplybegrepp som i sig innefattar flera delar. Det finns ett antal definitioner av BI 

som skiljer sig åt något. 
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Gartner beskriver BI:  

 

”includes the applications, infrastructure and tools, and best practices that enable 

access to and analysis of information to improve and optimize decisions and 

performance” (Gartner IT Glossary, u.å.).  

 

Enligt Eckerson:  

 

“Taking a big picture view, business intelligence is an umbrella term that 

encompasses a raft of data warehousing, and data integration technologies as well as 

querying, reporting and analysis tools, required to fulfill the promise of giving 

business users selfservice access to information” (2010, 46).  

 

En tredje definition ges av Cindi Howson: 

 

 “Business intelligence allows people at levels of an organization to access, interact 

with, and analyze data to manage the business, improve performance, discover 

opportunities and operate efficiently” (2015, 1). 

 

De skiljer sig åt som sagt, men de har också mycket gemensamt. Enligt vår förståelse går det 

att sammanfatta BI på följande sätt: 

 brett koncept med flera olika verktyg 

 omvandla data till information 

 möjlighet att effektivisera och förbättra en organisation 

Det går vidare att dela upp BI i software, tools, solution och scope (Wieder & Ossimitz, 2015). 

Software syftar till programvara som ska stötta analytiska processer. Det kan till exempel 

röra sig om verktyg för data mining, data warehouse eller en dashboard. Tools, eller verktyg 

kan användas när programvaran är i bruk i organisationen. Solution handlar om hela BI-

lösningen, det vill säga de verktyg som tillsammans hjälper organisationen att nå målen med 

hjälp av BI. Att skilja på begreppen inom BI är viktigt för att förstå att det är hela processen 

att samla och hantera data som ska stötta beslutsfattandet. Verktygen kan variera i 

funktionalitet, komplexitet och hur sofistikerade de är. För att fånga denna aspekt används 

ordet scope. Det betyder att beroende på vilken omfattning en BI-lösning har, kommer den 

att påverka organisationen på olika sätt (Wieder & Ossimitz, 2015).  Det är också relevant för 

att förstå vilken roll en dashboard spelar och att den ensam inte kan få organisationer att 

prestera bättre. BI-verktygen brukar delas in i tre delar beroende på vilka karaktärsdrag de 

har. Den första delen är själva datakällan vilket brukar utgöras av data warehouse-verktyg. 

Den andra är fråge- och rapportverktyg där man från datakällan letar information och 

därefter framställer rapporter. Den sista delen utgörs av analys och övervakningsverktyg. 

Inom den finns OLAP-, data mining- och dashboard-verktyg (Haupt, Scholtz, & Calitz, 2015). 
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2.3.1 Data warehouse 

En organisation har data lagrat på många olika platser och för flera olika syften. Ett data 

warehouse, eller ett datalager, samlar och lagrar data från flera källor. Syftet med ett 

datalager är integrera information i ett enda system för att möjliggöra och underlätta analys. 

Informationen som laddas in i systemet måste gå igenom en arbetsgång och det benämns 

ETL, från de engelska orden extract, transform och load. Extract syftar till att samla in datan 

från de olika källorna. Transform står för transformera, det innebär att omvandla datan så att 

den är direkt jämförbar med annan data av samma typ. Det sista steget handlar om load, 

vilket innebär att ladda in datan i databasen (Haupt et al. 2015). 

2.3.2 Data mining 

Data mining kan beskrivas som en process att med hjälp av statistiska och matematiska 

tekniker försöka förstå stora datamängder. Det handlar om att söka mönster och samband. 

Datamängderna är i regel stora och kan bland annat komma från ett data warehouse 

(Philpott, 2010). Processen syftar till kunskapsskapande och den i sig består av ett antal 

tekniker. Det kan till exempel vara regressionsanalys, klustring eller klassificeringar av data 

(Haupt et al. 2015). Med verktygen går det att utföra avancerade analyser för hypotes, 

prognostestning eller prediktiva analyser (Mihai, 2014).  

2.4 Dashboards 

Ordet dashboard kommer från ett fordons instrumentbräda och presenterar på samma sätt 

ett antal viktiga mätvärden. Dashboards härstammar ur Executive Information Systems 

vilket  användes på 1980-talet, dock blev de aldrig riktigt populära. När en ny inriktning 

inom management växte fram där man arbetade med att ta fram KPIs, Key Performance 

Indocators, skapade Robert S. Kaplan och David P. Norton verktyget balanced scorecards. 

KPI är ett fördefinierat mått på prestationsförmågan mot ett strategiska mål och mål för 

intern styrning (Presthus & Canales, 2015). I Nationalencyklopedin står det att nyckeltal kan 

användas som ”varningslampor” och ge en bild av en organisation i relation till uppsatta mål 

(NE, u.å.). Balanced scorecars används framförallt för att presentera interna data. Jämfört 

med en dashboard är ett scorecard mindre fokuserat på att se kopplingarna mellan olika 

variabler. Ett scorecard anger hur ett företag fungerar i nuläget och var det står medan en 

dashboard syftar mer till att visa vägen framåt (Pauwels et al. 2009). 

BI-lösningar används i många olika branscher, där försäljning, bank och kommunikation 

är de allra största (Khurana & Goje, 2015). Dashboards används i olika syften, det kan till 

exempel vara att övervaka, planera och kommunicera information. Vissa dashboards är 

statiska och andra har flera olika typer av funktionalitet kopplat till sig. Det kan vara 

funktioner så som realtidsmeddelanden och varningar, drill down, scenarioanalys och 

möjlighet att individanpassa layout etc. (Yigitbasioglu & Velcu, 2012).  

Funktionerna går att sammanfatta på följande sätt: 

 Realtidsmeddelanden och varningar är nödvändiga för att man ska kunna agera 

snabbt om någonting avviker från de fördefinierade målen. Det kan genomföras 

genom meddelanden i avvikande färger eller ljudsignaler (Velcu-Laitinen & 

Yigitbasioglu, 2012). 
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 Drill down eller borrning möjliggör att användaren kan gå djupare ner i en 

visualisering och se var informationen kommer ifrån eller studera den mer detaljerat 

(Velcu-Laitinen & Yigitbasioglu, 2012). 

 Scenarioanalys, eller ”tänk om-analys”, kan vara bra när dashboarden är avsedd att 

vara ett planeringsverktyg. Användaren får ett beslutsunderlag som visar hur 

förändringar i vissa variabler påverkar andra variabler (Velcu-Laitinen & 

Yigitbasioglu, 2012). 

 Individanpassning eller presentationsflexibilitet handlar om möjligheten att visa data 

på olika sätt. Det kan både handla om att skapa användarprofiler med individuella 

inställningar eller att systemet beslutar eller presenterar det mest lämpliga 

visualiseringsformatet (Velcu-Laitinen & Yigitbasioglu, 2012). 

En dashboard har två huvudegenskaper; funktionella och visuella. Det funktionella beskriver 

vad en dashboard kan göra och det visuella representerar hur effektivt och ändamålsenligt 

det presenteras för användaren. Det är viktigt att de funktionella egenskaperna passar in i det 

syfte för vilket man använder dashboarden. En dålig matchning mellan dem kan resultera i 

suboptimala beslut där ofullständig information eller för detaljerad information ger fel 

signaler till beslutsfattaren (Yigitbasioglu & Velcu, 2012). 
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3 Relaterad forskning 

Kapitlet berör relaterad forskning inom ämnet BI, BI-lösningar och dess framgångsfaktorer. 

Inledande behandlas framgång och hur olika forskare benämner framgång i en BI-lösning. 

Därefter presenteras vanligt förekommande modeller inom forskning och de identifirerade 

faktorerna som är avgörande för att nå framgång. 

3.1 Framgång inom BI 

Framgång syftar till det positiva värde en organisation får från en investering av en BI-

lösning.  Organisationer arbetar med BI för att nå olika mål och på så vis kan framgång vara 

olika beroende på de definierade målen. Exempel på framgång kan vara ökad vinst, minskade 

kostnader eller ökad effektivitet. Framgång är svårt att kvantifiera och organisationer arbetar 

med det på olika sätt. Det kan vara ROI, return of investments, andra mätbara effekter eller 

mer mjuka förhållningssätt till framgång (Işık, Jones & Sidorova, 2013). I en tidigare artikel 

från 2010 definierar Işık framgång “...BI success is defined as the positive benefit 

organizations achieve through use of their BI.” (2010, 14).  Wieder och Ossimitz (2015) 

menar att framgång bland annat kan innebära att det påverkar beslutsfattande positivt. 

3.2 Modeller och faktorer 

Den relaterade forskningen påvisar ett antal olika modeller inom ämnet BI och BI-verktyg för 

att uppnå framgång (DeLone & McLean 2003; Wieder, Ossimitz & Chamoni 2012; Wieder & 

Ossimitz 2015; Işık 2010; Işık et al. 2013). Syftet med modellerna är att nå framgång vid en 

tillämpning av en BI-lösning. Forskare berör också olika faktorer som leder till framgång och 

har inte en utarbetad modell vilka beskrivs nedan. 

3.2.1 Informations Systems Success Model 

En av de mest citerade modellerna som återfinns inom IS-forskning är DeLone och McLeans 

(2003) Information Systems Success Model, ISSM, vilken också används inom BI. Deras 

arbete startade i början på 90-talet och resulterade i sex faktorer som ligger till grund för 

framgång inom IS, 2003 uppdaterades modellen, se figur 1.  

Faktorerna presenteras kortfattat nedan: 

 System quality är önskade karaktärsdrag som återfinns i systemet. 

 Information quality handlar om utdatan från systemet, till exempel hur enkel eller 

svår informationen är att ta till sig.  

 Service quality syftar till kvaliteten på det stöd IT-personal ger. 

 System use handlar om graden och sättet på vilket användare utnyttjar systemet. 

 User satisfaction är hur nöjd en användare är med ett system. 

 Net benefits syftar till i vilken utsträckning systemet bidrar till att skapa framgång 

inom en verksamhet. 
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Figur 1: Information Systems Success Model (DeLone & McLean, 2003). 

Inom BI-forskning är ISSM återkommande och används framförallt i kvantitativa 

undersökningar. Wieder et al. (2012) undersöker det med utgångspunkt i ISSM och genom 

regressionsanalys undersöker de huruvida de sex faktorerna kan identifieras även inom BI-

området. Utöver de faktorer de hämtar från ISSM undersöker de om scope och management 

är bidragande faktorer till framgång. Deras resultat visar att kvaliteten på beslut är starkt 

påverkade av kvaliteten på den tillgängliga datan i BI-lösningen. De identifierar också 

management av BI som en viktig föregångare till datakvalitet och därmed också 

beslutsfattande kvalitet. Datakvalitet bekräftas också vara en bidragande faktor. Vilket scope 

ett BI-verktyg har påverkar i vilken utsträckning det används och i sin tur dess prestanda. De 

understryker vikten av att lägga fokus på management då det påverkar hur nöjd en 

användare är, både indirekt och direkt (Wieder et al. 2012). 

Figur 2: Vidareutveckling av ISSM (Wieder et al. 2012). 
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I en senare undersökning, där författarna också utgår från ISSM, har de istället fokus på 

beslutsfattande som framgångsfaktor (Wieder & Ossimitz. 2015). Där delar de upp 

datakvalitet i data och information. Data syftar till den fysiska datan och får bara sin mening 

om den bidrar till att skapa kunskap. Information kan istället relatera till framtiden och på så 

vis påverka beslutsfattande. Information minskar osäkerhet genom att visa på alternativ och 

konsekvenser av att välja ett visst alternativ. Studien identifierar att managementkvalitet har 

en stor påverkan på datakvalitet som i sin tur påverkar informationskvalitet och till slut 

påverkar beslutsfattande positivt. Grunden till det som påverkar är således 

managementkvalitet. Inom ordet management menar de att det är viktigt att ha ett synsätt på 

helheten och en mognad inom organisationen. Det inkluderar också att förstå sina resurser, 

det vill säga att matcha organisationens krav med BI-lösningens möjligheter. Ett nära 

samarbete mellan IT och affärsområdet menar de också är en del av management. Endast om 

IT-resurser och affärskrav är i linje med varandra, genom korrekt hantering av BI, kan 

organisationer förverkliga de potentiella fördelarna med BI-verktyg (Wieder & Ossimitz. 

2015). 

3.2.2 Critical Success Factors 

Critical Success Factors, CSF, är ett koncept som funnits länge. Under 1970-talet började det 

användas frekvent inom IS-forskning (Rockart 2003). CSF inom BI handlar om hur BI-

lösningar blir framgångsrika och vilka områden organisationer ska fokusera på för att nå 

framgång. De områden Olszak och Ziemba (2012) anser vara av vikt är organization, process 

och technology. Organization eller organisation handlar om att ha klara visioner och mål 

med verksamheten, support från ledningen och kompetent ledarskap med kunskap inom BI. 

Processdelen berör hur företagsproblem och processer är definierade. Den sista delen i CSF 

är den tekniska sidan, där det handlar om datakvalitet, BI-flexibilitet och kravfångst. Vidare 

menar de att en BI-lösning endast kan bli framgångsrikt om användaren “...on a regular 

basis, develop business and decision-making processes, recognize their needs, assist their 

modelling and oversee the completion of a project as well as actively participate in the 

implementation of new BI components.” (2012, 146). Vilket betyder att användarna av BI-

lösningen hela tiden ska arbeta mot att den ligger i linje med organisationens behov då 

organisationer ständigt förändras. Yeoh och Popovič skriver i artikeln Extending the 

Understanding of Critical Success Factors for Implementing Business Intelligence Systems 

från 2016 att det är organisationen som ska ligga i fokus och att den tekniska sidan är mindre 

relevant. Vidare skriver de att CSF-modellen är en nyckel för en framgångsrik 

implementation av en BI-lösning. “The empirical findings from the case studies concluded 

that the CSFs do indeed have a direct, positive and significant influence on the BI systems 

implementation.” (Yeoh & Popovič 2016, 146). 

3.2.3 Conceptual model - Öykü Işık  

Işık (2010) har utvecklat en egen modell för framgång inom BI-lösningar. Hon menar att det 

är svårt att standardisera en modell inom BI då många lösningar ser helt olika ut. Vidare 

skriver hon att organisationer ska vara medvetna om sina behov baserat på hur deras 

beslutsunderlag ser ut och därefter skräddarsy BI-lösningar. Med andra ord menar 

författaren att så länge BI-lösningen passar in i organisationens beslutsfattande process 
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kommer lösningen att bli framgångsrik. På liknade sätt som Olszak och Ziemba (2012) delar 

Işık upp sin modell i olika delar, en teknisk, en organisationell och en beslutsmiljösida. En 

kombination av olika beslut och den nödvändiga information relaterad till besluten definierar 

Işık som en decision enviroment - beslutsmiljö, vilket hon menar ska ge framgång i en BI-

lösning. En anledning till en misslyckad BI-lösning skriver Işık är matchningen mellan 

organisationen och BI-verktygen. Eckerson (2010) belyser även liknande problem i sin bok 

Performance Dashboards: Measuring, Monitoring, and Managing Your Business. Han skriver 

“The key to selecting the right architecture is understanding user requirements and the 

complexity of the metrics and applications the performance dashboards needs to support.” 

(2010, 271). Resultatet av Işıks forskning pekar tydligt mot att den tekniska sidan av BI är 

central och att datakvalitet är en kritisk faktor för framgång. 

Figur 3: Conceptual model (Işık, 2010).  

I en annan studie samarbetar Işık med andra författare och undersöker liknande frågor (Işık 

et al. 2013). Studien understryker också vikten av att uppmärksamma BI ur ett tekniskt och 

organisatoriskt perspektiv. De menar vidare att organisationer måste arbeta för att BI-

verktyg ska integreras sömlöst med andra verktyg.  

Flexibilitet är en annan viktig del de indentifierar för att nå framgång. Det handlar om den 

organisatoriska förmågan att ge beslutsunderlag när variationer förekommer i 

affärsprocesser, teknik eller företagsklimatet i allmänhet. Teknik, organisation, interaktion 

och flexibilitet menar de, är de kritiska faktorerna till framgång. Ett överraskande resultat var 

att datakvalitet inte var associerat till BI-framgång. Enligt dem kan det bero på att många 

organisationer redan lagt stor vikt vid att hålla hög kvalitet på datan och att den uppfattas 

som tillräckligt bra. Det kan betyda att datakvalitet är viktigt men inte avgörande för ett 

framgångsrikt BI-projekt. Misslyckas en verksamhet med att hålla hög kvalitet på data kan 

det potentiellt leda till att beslut fattas grundat på felaktig information. Vad ett BI-verktyg 
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ska stötta i verksamheten är viktigt för vilken funktionalitet som ska finnas. Det innebär 

vidare att det inte finns ett verktyg som passar alla (Işık et al. 2013). 

3.2.4 Success - Stephen Few 

Stephen Few (2006) har ett annat perspektiv på framgång inom dashboards. Few fokuserar 

på designen och det visuella och har således en helt annan approach än tidigare nämnda 

forskare (Işık 2010; Olszak och Ziemba 2012;  DeLone & McLeans 2003; Wieder et al. 2012). 

Dashboard är enligt honom en skärm med olika KPI:er och ska verka som ett 

kommunikationsmedel. Det behöver egentligen inte ha med BI att göra. En dashboard visar 

KPI:er från organisationen i realtid och sådan information som är viktig för att sköta sitt jobb 

eller nå uppsatta mål. Few (2006) menar att de flesta dashboards som misslyckas med det 

uppsatta målet är på grund av dålig design och det beror inte på tekniken bakom. Few skriver 

“No matter how great the technology, a dashboard's success as a medium of 

communication is a product of design, a result of a display that speaks clearly and 

immediately.” (2006, 12). Med det menar han att enkelheten i en dashboard är nyckeln till 

framgång och dashboards ska ses som vetenskap och inte konst. En optimerad dashboard är 

designad specifikt för att adressera information med syftet att uppnå ett eller flera mål. En 

likhet mellan Few och tidigare nämnda forskare är det fokus de lagt vid organisation och 

individanpassning. Han betonar vikten av att uppmärksamma organisationen och på vad de 

har för standarder för att sedan adaptera dem i designprocessen. Exempelvis skriver Few 

(2006) att om en organisation använder data i form av veckor är det mycket onödigt att dela 

upp data i månader då det förvirrar användare. Sammanfattningsvis anser Few att om en 

dashboard ska vara framgångsrik måste den vara anpassad för människan och dess 

förståelse.  
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4 Forskningsmetodik 

Nedan presenteras valet av metod. Studien baseras på en kvalitativ metod och därefter 

beskrivs varför.  Vidare beskrivs genomförandet av studien med bland annat intervjuer och 

litteraturgranskning. Avslutningsvis granskas och kritiseras valet av metod.  

4.1 Metod och genomförande 

För att få svar på vår fråga behöver studien ett vetenskapligt tillvägagångssätt vilket skapar 

ett empiriskt stöd för resultatet. Under den här sektionen kommer vi att gå igenom hur vi har 

gått tillväga. Dels för att det ska vara möjligt att göra en replikation och evaluering, det vill 

säga att det ska vara möjligt att kontrollera resultatet och dels anlägga synpunkter på vårt 

metodval (Backman, 2008). Valet av metod var inte självklart från början och därför 

undersökte vi olika tillvägagångssätt. Vi läste på både om den kvantitativa och den kvalitativa 

metoden, allt för att metodvalet skulle ge ett så bra resultat som möjligt.  

4.1.1 Kvalitativt metodval 

Efter vi hade läst på om de olika metoderna föll valet på den kvalitativa metoden. Den 

kvalitativa och den kvantitativa metoden har samma syfte – att förstå verkligheten. Den 

kvantitativa metoden har sin grund i den positivistiska vetenskapsteorin där det man 

studerar går att observera och kvantifiera. Den kvalitativa metoden är mer subjektiv och har 

sin grund i hermeneutiken där intresset ligger i hur världen uppfattas och inte i hur den är 

(Hartman, 2004). Den handlar alltså om att försöka ”...nå förståelse för livsvärlden hos en 

individ eller en grupp individer” (Hartman 2004, 273). Bjereld, Demker & Hinnfors (2009) 

menar att den kvalitativa metoden handlar om att ge kunskap om kvalitéer eller egenskaper 

för att förstå en viss företeelse och det med hjälp av djupintervjuer, deltagande observation, 

fältstudier etc.  

I studier liknande vår har både kvantitativa och kvalitativa metoder används. Inom ramen 

för vår studie fanns dock varken tid eller resurser för ett kvantitativt metodval. I enlighet med 

författarnas beskrivning av den kvalitativa metoden anser vi att den passar vårt 

forskningsområde (Hartman 2004; Bjereld et al. 2009). Den kvalitativa metoden kombineras 

med en litteraturgranskning. I enlighet med Hartman (2004) anser vi således att vårt val av 

kunskapskällor har gett relevant information och svar på våra frågor. Inledningsvis var 

forskningsfrågan lite diffus och för att hjälpa till att befästa den inspirerades vi av Grundad 

Teori. Det gjorde också att datan från intervjuerna fick större plats och arbetet styrdes 

därefter. 

4.1.2 Grundad Teori 

Metoden Grundad Teori bygger på en kvalitativ datainsamling och låter den insamlade datan 

visa vägen för att få en förankrad teori. Teorin består av strukturerade och samtidigt flexibla 

riktlinjer för att samla och analysera kvalitativ data (Charmaz, 2006). Syftet med att använda 

teorin är att skapa abstrakta koncept och specificera relationer mellan dem för att kunna 

förstå problem i faktiska områden (Kearney 1998, se Charmaz 2006). Charmaz (2006) 

skriver att nya undersökningar i faktiska områden hjälper till att utveckla nya eller redan 
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existerande teorier. I metoden är det den insamlade datan som leder arbetet, analyser går i 

iterationer och utvecklas för att nå fram till ett resultat. Flexibiliteten är den stora fördelen 

med metoden och i verkligheten är inte en forskningsprocess linjär (Charmaz, 2006). 

Datainsamlingen sker i form av kvalitativa intervjuer vilka därefter kodas och analyseras för 

att guida nästkommande intervjuer. Efter genomförda intervjuer skapas koder och kategorier 

för att slutligen komma fram till ett grundat resultat (Charmaz, 2006).  

4.2 Datainsamling och analysmetod  

Här beskrivs hur granskningen av litteraturen gick till samt genomförandet av intervjuer, 

urval och analysen av den insamlade datan. Vår forskningsmetod är inte linjär och på 

liknande sätt som beskrivs  i Grundad Teori skedde analys av data delvis genom iterationer.  

4.2.1 Litteraturgranskning 

En stor del av studiens underlag är baserat på material insamlat från relaterad forskning 

inom området BI. En litteraturgranskning är viktig i arbeten av denna karaktär för att 

definiera begrepp inom området, visa hur långt forskningen kommit, ge en historisk kontext 

och visa luckor i problemformuleringen. Bryman (2012) skriver att den vetenskapliga 

kunskap som förvärvats till stor del finns samlat i skrivna källor. För att kunna ta del av den 

måste tillgänglig litteratur granskas (Backman, 2008). En första litteraturgranskning skedde 

i början av arbetet för att ge en bild av området. Sökningar gjordes utifrån ämnesord och 

associerade ord inom området, därefter gick vi igenom artiklarnas källförteckningar för att 

leta ytterligare information. Efter intervjuerna genomfördes en andra litteraturgranskning 

utifrån de områden som identifierats. Det för att jämföra observationerna mot den forskning 

som finns enligt den Grundade Teorin. Utifrån de sökord som användes (Business 

Intelligence, BI success, dashboard, big data, visualizaiton, scorecard, performance 

dashboard, success factors, framework, enabler, inhibitor, information quality, HCI, 

Information Systems Success Model, Critical Success Factors) är resultaten till stor del 

baserade på kvantitativ forskning. De artiklar och böcker som studerades bedömdes utifrån 

relevans, auktoritet och giltighet så som presenteras av Backman (2008). Det innebär att 

artiklarna vi läste ses som relevanta i sammanhanget, tillförlitliga och tillräckligt nya för att 

informationen inte ska ses som förlegad. 

4.2.2 Intervju 

Förutom att studera forskning inom ämnet har intervjuer genomförts. Intervjuerna har 

genomförts utifrån en semistrukturerad intervjumetod. I en semistrukturerad intervju ställs 

öppna frågor där intervjupersonen kan prata mer ingående utifrån dennes erfarenheter 

(Mathers, Fox & Hunn 1998). De är framförallt användbara när data samlas in utifrån 

personliga åsikter eller när datan inte är möjlig att kvantifiera (Mathers et al, 1998). Hartman 

(2004) beskriver det som en ostrukturerad och ej standardiserad intervju. Han menar att 

idén som ligger till grund för detta är viljan att veta vad som kategoriserar en grupp individer 

och ur ett forskarperspektiv generera data utifrån intervjupersonen (Hartman, 2004). Vi 

skapade en intervjuguide med områden och teman som skulle diskuteras. Enligt Grundad 

Teori bör datan analyseras delvis för att kunna utforska områden som står ut mer ingående 

och fördjupa sina frågor inför nästa intervju. Det var något vi inspirerades av och 

intervjuguiden utvecklades allt eftersom intervjuer genomfördes. 
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Intervjuerna uppmätte till antalet sex. Längden på intervjuerna varierade mellan 45-70 

minuter. Intervjupersonerna kommer från stora nationella och internationella företag inom 

olika branscher, allt från gruvindustrin till energibranschen. Ett företag förvaltar runt 300 

miljarder per år och har ca 70 000 affärer per år. Ett annat företag har 130 anställda och 

omsätter ca 150 miljoner per år. Många affärsprocesser pågår löpande och korrekt 

informationsspridning är således av stor vikt. Processerna genererar mycket data och några 

av företagen har en egen BI-avdelning där de tillämpar dashboards, vilket vi anser är 

intressant och inom ramen för vårt ämne.  

Intervjuerna genomfördes på intervjupersonens kontor samt via Skype och telefon. 

Bryman (2012) skriver att i många fall är intervjuer på plats att föredra då man kan observera 

reaktioner, ansiktsuttryck och känna av tonlägen på ett lättare sätt. Telefon- och 

Skypeintervjuer medför dock en möjlighet att intervjua personer som befinner sig på ett 

längre avstånd och kan spara både tid och pengar. En annan fördel med telefon- och 

Skypeintervjuer är att risken att intervjuaren påverkar respondenten minskar. 
Nedan följer en kort presentation av respondenterna: 

Respondent Roll Tidsåtgång 

Respondent A Risk & Performance analytiker 49:29 

Respondent B Enterprice Architect 47:55 

Respondent C Senior Financial Specialist 1:05:28 

Respondent D Kvalitets- och Miljöcoach 1:06:46 

Respondent E  Systemutvecklare 38:41 

Respondent F Senior Risk & Performance analytiker 36:53 

Tabell 1: Överblick av intervjuerna. 

4.2.3 Urval 

Att använda rätt personer i intervjuer kan vara avgörande för resultatet av en undersökning 

menar Holme (Holme & Solvang, 1997). I vårt val av respondenter försökte vi hitta personer 

med en gedigen erfarenhet inom ämnet för att verkligen kunna göra en djupdykning i 

området. Personerna vi intervjuade kommer från olika bakgrunder och har olika erfarenheter 

inom ämnet. Det genomgående temat sinsemellan är att de aktivt har arbetat med 

dashboards och/eller med utveckling av dem. Tre av respondenterna är BI-specialister och 

har arbetat mycket med att skapa och implementera BI-lösningar. Vidare har resterande 

respondenter en gedigen erfarenhet och kunskapsbas av verksamheten de verkar inom samt 

BI-verktyg, i det här fallet dashboards.  

Urvalet skedde medvetet och olika företag kontaktades inom ramen för vårt ämne. 

Förfrågningarna ledde till ett antal respondenter som kunde avvara tid för en djupare 

intervju. Holme & Solvang (1997) betonar vikten av att urvalet sker strukturerat och enligt 

uppsatta kriterium. Vi använde oss även av det Hartman (2004) kallar snöbollsurval. Det 

innebar att vi frågade respondenterna om de visste av någon person de ansåg lämplig för 

undersökningen och som vi kunde kontakta för ett alternativt framtida samarbete.  
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4.2.4 Etik 

Under intervjuerna var utgångspunkten de principer Vetenskapsrådet (2002) presenterat för 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Det innebär att fyra principer 

eftersträvades; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet.  

Informationskravet uppfylls genom att forskaren upplyser deltagaren om vilka villkor som 

gäller för en medverkan. Det innebär att deltagarens medverkande är frivilligt och kan 

avbrytas när som helst. Samtyckeskravet innebär att forskaren behöver intervjupersonens 

samtycke att delta i undersökningen. Det uppfylls i princip genom informationskravet men är 

ändå viktigt att synliggöra. Samtyckeskravet innebär också att deltagaren har möjlighet att 

avbryta sin medverkan, forskaren får då inte utföra opassande påtryckningar för att 

återuppta medverkan. Konfidentialitetskravet syftar till att intervjupersonens identitet inte 

skall gå att identifiera i undersökningen samt att obehöriga inte ska kunna ta del av den. 

Nyttjandekravet innebär att den insamlade datan endast får användas för forskningens 

ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Inför intervjuerna skickades information till alla 

deltagarna som förklarade syftet med intervjun och de principer som används. Utöver detta 

inleddes varje intervju med att fråga om personen läst informationen och en kort 

sammanfattning av den. Därefter kontrollerades samtycke för ljudinspelning och på vilket 

sätt organisationen och intervjupersonen skulle presenteras i arbetet utifrån 

konfidentialitetskravet. 

4.2.3 Transkribering 

Efter varje utförd intervju transkriberades det inspelade materialet ordagrant. Pauser, 

upprepningar, suckar och skratt exkluderades om det inte var av särskild vikt. Bryman (2012) 

ser liten mening i att transkribera material som ändå inte kommer att vara givande. Vi valde 

också att bortse från tillfällen då samtalet inte handlade om intervjun och dess innehåll. 

Transkriberingen är viktig eftersom den underlättar analys och kodning. I största möjliga 

mån försökte vi att transkribera det inspelade materialet så snart som möjligt efter utförd 

intervju, i enlighet med Charmaz (2006) rekommendationer. Bryman (2012) anser också att 

detta är ett bra tillvägagångssätt, då man gör delar av analysarbetet löpande vilket  kan leda 

till att man ser trender eller upptäcker intressanta saker att fråga nästa intervjuperson om. 

Materialet gav en god grund till det fortsatta analysarbetet. 

4.2.4 Dataanalys och kodning 

En genomgående kodning och analys av materialet gjordes när alla intervjuer var 

genomförda. Charmaz (2006) skriver att kodning av materialet innebär att kategorisera 

segment av data med ett kort namn vilket sammanfattar innehållet för det segmentet. Koden 

hjälper till att visa hur du valt, separerat och sorterat data för att underlätta för den djupa 

analysen. Kodningen är viktig och utgör grunden för en vidare analys (Charmaz, 2006).  

Inledningsvis lästes alla transkriberingar igenom för att få en övergripande förståelse för 

vad datamaterialet handlade om. Därefter började en djupdykning och en kodning av 

materialet för att hitta samband och mönster. Kodningen gjordes med syfte att successivt 

bryta ner materialet i mindre hanterbara delar. Charmaz skriver att “Through coding, you 

define what is happening in the data and begin to grapple with what it means.” (2006, 26). 

I den inledande kodningen fokuserade vi på att utveckla vår förståelse för att sedan kunna 
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agera utifrån den. I den Grundade Teorin är en väsentlig del interaktion av datamaterialet 

och genom det utvecklas analysen och nya perspektiv uppdagas.  

De identifierade koderna delades in kategorier och därefter höjdes abstraktionsnivån 

ytterligare för att samordna kategorierna till teman. Flertalet respondenter talade om olika 

utmaningar och problem de upplevt i samband med dashboard-användning och 

implementationer. De utmaningar och problem de pratade om var bland annat att det är 

svårt att se hela bilden av verksamheten, skapa en bra arkitektur, kunna se rådatan, att det är 

ett brett koncept, lätt att drunkna i data, svårt att kombinera data, dålig kvalitet och fel fokus 

på dashboarden. Majoriteten av de problem respondenterna tog upp var av typen 

datakvalitet. Initialt verkade datakvalitet vara den största faktorn för problem, efter fler 

intervjuer uppdagades dock andra problem och avgörande faktorer. Det blev tydligt att 

datakvalitet inte ensam var en avgörande faktor för framgång.  Analysarbetet tog därmed en 

vändning mot att undersöka vad som hade kunnat hindra problemen hos var och en av 

respondenterna.  

Andra faktorer respondenterna talade om var transparens, att kunna individanpassa 

dashboarden, drill down, zoom-möjlighet och liknande. Dessa faktorer ansåg också 

respondenterna vara viktiga och kan sammanfattas som funktionalitet. Dock var ingen av 

funktionerna återkommande hos alla respondenter och ingen specifik funktion verkade vara 

en avgörande faktor för framgång. Som en motpol till det tekniska fanns det också något 

annat. Respondenterna talade om att data måste presenteras i ett sammanhang, att sätta data 

i ett perspektiv och att känna sin data och sin verksamhet. Att kunna verksamheten från ax 

till limpa, se helheten i utvecklingen av en dashboard, förstå sin data och att ställa rätt frågor 

till dashboarden berördes av samtliga. En gemensam nämnare blev verksamhet. Två ord 

många respondenterna berörde var perspektiv och sammanhang med vilket de menade att 

bara data säger ingenting. Dashboarden kan visa en siffra, men hur tyder användaren vad 

den egentligen betyder? Är det bra eller dåligt? Att då sätta denna siffra i ett sammanhang 

ger svar på detta. Orden verksamhet och sammanhang går ihop i varandra och kan 

sammanfattas som kunskap. Utifrån respondenternas svar och den uppmärksamhet 

begreppen individuellt fick anser vi att en separation är nödvändig. Verksamhet kan handla 

om kunskap som någonting att förfoga över. Sammanhang däremot, är ett aktivt arbete och 

måste anpassas efter datan, det vill säga någonting man gör. På samma sätt att datakvalitet 

inte ensam är avgörande för en framgångsrik dashboard tyder intervjuerna på att varken 

verksamhet eller sammanhang ensam kan göra en dashboard lyckad.  

Något som verkade vara bakomliggande till de tre huvudområdena; datakvalitet, 

verksamhet och sammanhang utifrån respondenternas erfarenheter var syfte. Att ställa sig 

frågorna: Varför behövs en dashboard? Vad ska vi ha den till? Om organisationen inte startar 

med att reda ut syftet spelar det ingen roll även om de förstår sin verksamhet, har hög 

datakvalitet och jämförbar data. En konceptuell bild började växa fram i vad respondenterna 

uppfattade som avgörande faktorer för framgång och hur de kunde ställas i förhållande till 

varandra. I detta skeende kom frågan upp om respondenterna upplevde skillnad i vad 

framgång är och om det kunde påverka deras olika svar. Ytterligare en genomgång av 

materialet visade att framgång hade en liknande innebörd för respondenterna. De talade om 



17 
 

att en dashboard ska fungera som ett styrmedel och beslutsunderlag samt att man genom den 

kunde spara både tid och pengar. 

Den bild som började växa fram startar i syfte - att ställa rätt krav. Den går därefter vidare 

i  datakvalitet - korrekt, fullständig och samlad data. Det innebär att förutsättningar finns för 

att ställa rätt fråga. Att ställa rätt fråga ställer dock krav på användaren som måste känna till 

verksamheten, att veta; vad vill jag fråga? Det ger ett svar, ett resultat. Om resultatet är 

korrekt eller kan uppfattas som bra kan bara förstås om informationen finns i förhållande till 

något, ett sammanhang. Sammantaget bör det resultera i goda möjligheter till att fatta rätt 

beslut och i förlängningen en framgångsrik dashboard.  

Arbetssättet ledde till att vi fick en god förståelse för materialet och det gav även en 

öppning för eget tolkande. Resultat och diskussion av materialet presenteras i kapitel 5 och 6. 

4.3 Metodkritik 

Det kvalitativa metodvalet utgår från forskarens egna tolkningar och dennes egen förståelse. 

Detta kan leda till att forskningen blir färgad av forskaren. Hartman skriver:  

 

“Vi rättfärdigar en tolkning av ett observerat beteende med hänvisning till vår 

helhetsuppfattning om personen. Vi får då ny information, som används för att 

rättfärdiga en ny helhetsuppfattning om personen. Denna används sedan för att 

rättfärdiga vår tolkning av ytterligare beteende vi observerar, osv.” (2004, 275) 

 

Den kvalitativa metoden går inte verifiera med siffror och stora datamängder för att kunna ge 

ett generaliserat resultat. Dock är den kvalitativa metoden till för att gå in på djupet hos en 

människa och förstå personens livsvärld. Det har legat till grund för vårt syfte att få en ökad 

förståelse för olika faktorer som leder till en framgångsrik dashboard. Ett kvantitativt 

metodval hade varit att föredra om syftet var att mäta vikten av de största faktorerna som 

leder till framgång i en dashboard, vilket inte är fallet i vår studie. Arbetet inspirerades av 

Grundad Teori för att låta respondenterna leda arbetet framåt då de sitter på värdefull 

information. Vi lät inte befintlig forskning och vår förståelse leda vägen, utan vi litade på den 

insamlade datan.  

Inom Grundad Teori kan kritik riktas mot kodningsprocessen då den antingen kan följas 

allt för slaviskt och/eller att delar av det insamlade materialet faller bort. Forskaren kan 

medvetet ta med delar av datamaterialet och på så vis kan kontexten gå förlorad (Charmaz, 

2006). I analysen var vi medvetna om att de mönster vi hittade inte fick påverka framtida 

intervjuer samt att vi var noga med att väga in andra aspekter och inte låsa oss vid ett resultat 

tidigt i processen.  

4.3.1 Litteratur och relaterad forskning 

En kritik som kan riktas mot litteraturgranskning är att resultatet delvis kan bli subjektivt då 

forskaren till stor del är verktyget som tolkar forskningen. Om forskaren har förutfattade 

meningar eller fördomar kan det leta till att man förbiser vissa resultat eller tolkar 

informationen fel (Backman, 2008). Eftersom vi var medvetna om svårigheterna var det inte 

ett problem. 
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Resultatet av den andra litteraturgranskningen baserades till stor del på kvantitativ 

forskning och skulle kunna ses som en nackdel. Det innebär att jämförbarheten mellan den 

insamlade datan från intervjuerna och litteraturen försvåras. En positiv aspekt av detta är 

dock att det visar att det saknas forskning med en kvalitativ ansats och framhäver vikten av 

vårt arbete. 

Inom forskningsvärlden finns det olika ansatser till att utföra studier och generera 

forskning. Vissa menar att det är omöjligt att mixa eller kombinera kvalitativ och kvantitativ 

forskning. Det finns idéer att forskningsmetoder bär epistemologiska åtaganden, och 

argument för att kvantitativ och kvalitativ forskning är separata paradigmer, vilket skulle 

göra det icke önskvärt att kombinera. Den andra sidan anser att man istället nyttjar de båda 

sidornas styrkor. De ser också metoderna mer som tekniker för hur man går tillväga för att 

genomföra en undersökning. Mixade metoder, mixed methods, har blivit allt vanligare 

förekommande och accepterad inom social forskning (Bryman 2012). I det här fallet är det 

viktigt att poängtera att ansatsen till att generera data är kvalitativ men den jämförs med 

kvantitativt insamlad data. Den insamlade datan och vårt resultat appliceras inte på relaterad 

forskning utan presenteras och jämförs endast med den. 

4.3.2 Intervjuer  

Valet föll som sagt på semistrukturerade intervjuer dels för att få en  djupare förståelse för 

ämnet och dels för att få en närmare och direkt kontakt med respondenterna. 

Respondenterna är hemmahörande i olika branscher och kan på så vis ha olika erfarenhet 

inom ämnet. I den inledande kontakten klargjordes det om kompetens inom ramen för 

ämnet fanns och en avvägning gjordes om en intervju skulle bokas. Några personer vi 

kontaktade där kompetens och kunskap saknades avstod vi från ett vidare samarbete med 

och därmed föll valet av respondenter inom den givna ramen.  

Antalet respondenter kan ses som litet och inledningsvis var målet att intervjua fler 

personer. De respondenter vi hade tillgång till anser vi gav oss teoretisk mättnad och i 

enlighet med Charmaz (2006) genomförde vi inte fler intervjuer då mättnad innebär att 

insamling av mer data inte genererar nya insikter om ämnet.  

4.3.3 Genomförandet 

Kritik kan eventuellt riktas mot hur intervjuerna genomfördes. Några intervjuer skedde via 

telefon och Skype vilket kan medföra att den personliga kontakten minskades något. Dock 

anser vi att de respondenter som intervjuades genom telefon och Skype var så pass erfarna 

inom ämnet och satt på mycket kunskap så att kommunikationsformen inte medförde ett 

sämre resultat. Inspelning av intervjuerna gjordes för att kunna fokusera på intervjun och 

inte på att anteckna och leda bort fokus från respondenterna. Inspelningen ansåg vi inte 

skulle göra respondenterna mer tillbakadraga eller nervösa och en inspelning anser vi ger 

den bästa kvalitén på det insamlade materialet. Ytterligare kritik kan riktas mot 

ljudupptagningen där Skype och telefon användes. Ibland föll ljud bort och det var svårt att 

höra exakt vad respondenten sa. Att ett eller ett par ord föll bort påverkde totalt sett ändå 

inte kontexten. Nervositet kan påverka respondenterna negativt. Vi höll en avslappnad 

approach och inledde varje intervju med lite allmänt prat om bakgrund och därmed 

uppnåddes en lättsam stämning. 
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4.3.4 Tidigare erfarenheter 

Dashboards var något nytt för oss och kunskap både om den teoretiska och den tekniska 

sidan var begränsad. Under arbetets gång har vi lärt oss mycket om vad en användare ser 

som framgång inom dashboard och vilka faktorer det beror på. Att inte ha någon tidigare 

erfarenhet om ämnet ser vi inte som något negativt då vi var hungriga på att lära oss mer om 

ämnet och bidra med nya perspektiv. 
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5 Resultat 

I det här kapitlet redovisas en sammanfattning av vad intervjuerna visat med utgångspunkt i 

de teman som identifierats i förhållande till forskningsfrågan. De identifierade temana 

återkommer hos respondenterna och kan på olika sätt kopplas till framgång. De är: Syfte, 

Kvalitet, Verksamhet och Sammanhang. Dessa teman sätts i ett sammanhang genom att 

presentera vad framgång är för respondenterna. Nedan presenteras exempel på svar som kan 

kopplas till temana, av utrymmesskäl presenteras inte alla svar.   

5.1 Framgång 

För att förstå framgång är det viktigt att kunna sätta ord på vad det betyder för 

respondenterna. Framgång kan vara olika både beroende på person och vilken typ av 

organisation man verkar inom. Det är också viktigt för att legitimera de teman som 

identifierats i analysdelen.  

Respondent D berättar att den största fördelen med dashboards är att få en överblick, 

vilket gör det möjligt att fatta beslut snabbare.   

 

“Att man gör komplicerad data förståelig för användaren och det snabbt. Med en    

dashboard-lösning så automatiserar man det manuella arbetet och användaren får 

tillgång till data för att kunna ta beslut direkt, vilket påskyndar beslutet.” 

(Respondent D) 

 

Respondent C menar på liknande sätt att en lyckad dashboard ska öka spridning av relevant 

information. Den ska göra att beslut kan fattas snabbare och underlätta möjligheter till 

delegering.  

 

“...tror jag att det kan spara tid för beslutsfattande, och för huruvida man behöver 

vidta åtgärder, när man tittar på föregående period, eller inte.” (Respondent C) 

 

Det resulterar i bättre förståelse för verksamheten, ökad lönsamhet eller kostnadbesparingar 

menar respondent C vidare. Två av respondenterna arbetar på samma avdelning och 

berättade om en frihet som användaren av en dashboard upplever. Mängden frågor för dem 

har minskat avsevärt då användaren själv kan ta reda på svaren med hjälp av dashboarden. 

 

“Han hade ju kunnat komma till oss varje dag och frågat hur mycket pengar har jag 

tjänat? Hur mycket pengar har jag förlorat? Hur såg det ut på det här valutaparet 

och hur mycket förlorade jag på optionen? Då skulle vi ju få prata hela dagen. För då 

skulle jag behöva titta i databasen och allting där grunddatat finns. Det hjälpte ju, för 

han slipper ju gå och ställa de här frågorna till oss. För han har det ju direkt på sin 

skärm, mer eller mindre.” (Respondent A) 
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“Jag fick diverse adhoc frågor liksom löpande. Och det har blivit.. det blev väldigt 

mycket färre frågor av den typen efter att vi gav dem det här verktyget.. eller den här 

presentationen. Nu kan de hitta den informationen de vill ha själva istället.” 

(Respondent F) 

 

Att användaren blir mer frigående gör att tid sparas och informationsspridningen förenklas. 

För respondent E var det viktigaste att en dashboard fungerar som ett styrmedel och att det 

då leder till att önskade resultat uppnås. Nyckeltal är viktiga och ska riktas mot de 

problemområden som finns. Dashboarden ska leda till åtgärd och därmed önskad effekt. 

 

“Sen har man ju de här, jag brukar kalla, hygien-nyckeltalen, det vill säga att om 

man går ut och säger; ni ska använda de här leverantörerna när ni ska köpa in 

material. Men om de ändå går och köper på kammaren eller någon annanstans eller 

från någon annan, ja då fick dem straffavgift. Och de var ju mer teoretiska, 

straffavgifterna. Och då syntes de ju på en sån här visualisering, i en negativ 

bemärkelse. Det är också ett sätt att få folk att jobba med rätt saker och följa 

riktlinjer.” (Respondent E) 

 

Vidare säger respondent E att:  

 

“Då började man ju lite mer se hur sätter man ihop informationen så att vi når dit 

imorgon. Det blev det sen...eftersom det var så många år. Så enklare i början med; 

hur har det varit. Till att vridas om till att mer få folk att jobba med rätt sak vid rätt 

tidpunkt. Och så det ytterligare perspektivet att rensa upp och få dem att fokusera.” 

(Respondent E) 

 

Ovandstående tyder på mognad i arbetet med en dashboard. Initialt sågs det mer som ett 

verktyg för att visualisera historiska nyckeltal för att sedan utvecklas i riktning mot ett 

styrmedel för organisationen. För respondent D är en dashboard allra bäst om den kan 

fungera som ett beslutsunderlag eftersom det i många fall är de löpande besluten som som 

styr verksamheten och därmed resultaten. 

 

“Det här är ett beslutsunderlag, inte ett beslut! Vi kan ser att det är 3 miljoner på en 

dag, då måste vi ta ett beslut, hur ska vi attackera det hindret. Det är inte, nu lägger 

vi ner. Se möjligheterna, se hinderna. Vi ska analysera data, dashboard, alltså hon 

som sitter och lägger ordrar, hon ska kunna ha detta på en skärm och titta, vecka 24 

det är inga problem - klick. Lägg in order där. Vecka 25, dag ett där är det mycket, 

kan jag lägga den tidigare eller senare? Hon får ett beslutsunderlag för att kunna 

utjämna belastningen. Sedan presentera data, alltså framförallt se framtida grejer så 

att vi kan besluta. Det är beslut som styr verkligheten eller verksamheten.” 

(Respondent D) 
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Respondenterna definierar framgång på olika sätt men har ett par gemensamma nämnare. 

För att öka abstraktionsnivån ytterligare ett steg kommer vi att tala om lönsamhet, 

effektivitet och styrning. Vidare kommer vi att presentera de faktorer respondenterna ser 

leder till ovan nämnda framgångar. 

5.2 Syfte 

Ett genomgående tema respondenterna pratade om är hur framgång baseras på ett väl 

definierat syfte. Utan ett syfte - ingen framgång. Att ha ett väl definierat syfte för en 

tillämpning av en dashboard hjälper till i att skapa framgång. Slutanvändarna kommer inte 

att fortsätta att använda verktyget om de inte ser ett syfte med verktyget - det blir 

intetsägande.  

Respondent C anser att det är mycket viktigt att veta vad syftet med en dashboard är.   

 

“Sätt dig ner med dem först och fundera över var är syftet. För att det är väldigt lätt 

att bli förförd av röda och gröna skyltar och lättheten i alla de här säljexemplen och 

så.“ (Respondent C) 

 

Respondent E pratar också om hur viktigt syfte är. Att till exempel börja i fel ände med 

utveckling av en dashboard kan vara förödande. Det gäller att sätta sig ner och fundera på 

varför och vad som är viktigt i just ett specifikt projekt. Ett fördefinierat syfte kommer att 

hjälpa utvecklingen av dashboards. Första gången respondent E arbetade med att 

implementera en dashboard var ett av huvudargumenten att det var en ny teknik och som 

många andra ville de vara i framkant. Problemet i deras fall var att de inte undersökte hur en 

dashboard skulle möta upp verksamhetens krav. I enlighet med respondent C 

överensstämmer respondent E:s åsikter om att det är lätt att bli förförd av den slutgiltiga 

visualiseringen istället för att fokusera på grunden och det verkliga syftet.  

 

“Då skulle vi också upprätta ett datalager och då blev mitt huvudområde det 

datalagret. Då var det tillhörande dashboards, men där började vi i fel ände. Vi 

började inte med att designa datalagret utan man, som jag brukar säga, man byggde 

inte grunden på huset. Utan man började diskutera vilka koppar man skulle ha i 

skåpen. Men man kan ju inte stoppa in några koppar förrän man har byggt väggar 

och satt in skåp och så vidare.” (Respondent E) 

 

Även respondent B nämner syfte i den mening att varje dashboard är olika och att det inte är 

möjligt att ha bara ett syfte för olika dashboards.  

 

“Nej, jag tror att varje visualisering har sitt eget syfte. Så det är viktigt att avstämma 

detta och använda det bästa möjliga. Om man har en, vad heter det – trafikljus men 

bara tre olika klasser – är det svårt att leverera och kanske måste man har en mer 

avancerat digram för att visa. Varje dashboard har sitt eget syfte.” (Respondent B) 

 

Där respondent D arbetar pågår just nu en implementation av en BI-lösning där de jobbar 

mycket med att bygga upp arkitekturen från grunden. Respondenten berättar om att de 
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anställt en konsult där denne ska agera som en motpart. Tanken med det var att hitta hinder 

då organisationen och respondenten är mycket positiva till denna BI-lösning. Det visar på att 

de tänker mycket på syftet och att verkligen göra en djupdykning in i syftet för att förhindra 

ett misslyckat projekt. 

Sammanfattningsvis framkom det tydligt att respondenterna ansåg att syftet är en mycket 

viktig komponent när det kommer till dashboards. Respondent A och F pratade inte lika 

ingående om syftet. De hade dock en klar bild om vad syftet för en dashboard var i deras 

organisation men de hade inte en utstuderad helhetsbild då deras arbetsuppgifter inte var av 

samma typ som de andra respondenterna.  

5.3 Datakvalitet 

Ytterligare ett tema respondenterna berörde var vikten av datakvalitet och hur data ska 

struktureras upp på ett optimalt sätt. De olika respondenterna arbetar i olika branscher och 

har olika arbetsuppgifter, alla anser ändå att datakvalitet är en faktor för framgång med en 

dashboard. Uppbyggnaden av ett datalager där information hämtas från för att sedan 

presenteras på en dashboard måste ha en viss standard och kvalitet för att informationen 

slutligen ska kunna tydas. Ett väl integrerat datalager tycker flera respondenter är en del av 

att kunna lita på den visualiserade datan.  

Respondent A berättar om hur deras datalager är uppbyggt och hur olika delsystem är 

ihopkopplade. Systemet Sim Corp Dimension och rapportverktyget Pearl genererar data som 

sedan skickas vidare till deras visualiseringsverktyg QlikView. Respondenten anser att de 

hade en perfekt databas, det enda de saknade var just ett visualiseringverktyg. Vidare menar 

respondenten att hen är expert på organisationens data, vet exakt vad den innehåller och 

dess kvalitetsbegränsningar. På så vis styr respondenten användarna utifrån den data som 

finns tillgänglig och ger användarna optimal kvalitet.  

Respondent F pratar också om datakvalitet utifrån ett datalagerperspektiv.  

 

“Ja, men det är väldigt svårt att uttala sig om men jag menar att en modell blir ju 

aldrig bättre än sina beståndsdelar.” (Respondent F) 

 

Med modell menar respondenten den rapport de framställt med hjälp av dashboard-

verktyget. Respondent C använder en dashboard och i den samlas data från flera olika källor. 

Problemet som respondenten upplever är att datan inte är standardiserad och 

kvalitetssäkrad. Det blir då svårt att lita på informationen och respondenten dubbelkollar 

alltid informationens korrekthet.  

 

“Till och börja med, så har du dålig kontroll...Alltså om du inte redan innan skaffar 

dig någon form av formaliserad data warehouse där du har kvalitetskontrollerad, 

standardiserad data. Utan istället tar från källa A, källa B, källa C, källa D och 

slänger ihop. När du då har läst in det där i din baskälla i QlikView då har du ingen 

aning om vad du har där egentligen.” (Respondent C) 
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Respondent C berättar vidare: 

 

“Jag trycker på knappen i QlikView, QlikView spottar ut en textfil till SCBs Excel och 

sen kontrollerar jag det med hjälp utav Excel-snurror och färdiga rapporter ifrån 

portföljsystemet. Det brukar vara som så att QlikView har fel två fall av tre och i 90% 

av det som är kvar så är rapporterna fel ifrån portföljsystemet och i de stackars 3 

procenten som blir kvar så har båda två systemen fel och jag har rätt.” (Respondent 

C) 

 

Respondent B belyser även datakvalitet. Organisationen hen jobbar i har många olika system 

med mycket olika data. De arbetar med att kombinera olika data från systemen och menar att 

de måste kombinera data på rätt sätt för att kunna dra nytta av det.  

 

“...även på en enkel konstruktions-site har vi 15-20 olika fordon, borrmaskiner, 

fläktar med mera som levererar data och som vi måste kombinera. Om vi vill veta om 

fukt påverkar prestanda för en borrmaskin måste vi kombinera detta på rätt sätt. 

Och det är jättesvårt att göra.” (Respondent B) 

 

Att göra data standardiserad och jämförbar är en kvalitetshöjande process som är mycket 

viktig. Det gör att det är möjligt att fatta beslut utifrån korrekt information. Respondent F 

pratade också om att felaktigt presenterad  data kan resultera i att informationen inte baseras 

på det som är riktigt, vilket kan medföra att man tar fel beslut eller agerar felaktigt. Vidare 

tycker respondent E att det är viktigt att arbeta med kvalitet och att en dashboard kan vara 

farlig om datakvalitén är låg.  

 

“När man jobbade där med X så det var ju ett sätt att försöka förbättra kvaliteten på 

datan. Höja nivån på kvaliteten, om man saknar information till exempel. Inte lagt in 

alla fält eller nån har skrivit fel eller någonting. Då ska man helst ha sån här 

avvikelsehantering för själva avrapporteringstillfället där man läser dashboarden. 

Och jobbar man mycket med master-datatänk, kvalitetstänk, då fyller det en 

funktion. Men är det så att det är bristande kvalitet så kan rent av dashboarden vara 

farlig. Alltså att man kanske inte ser hela verksamheten, så det är jätteviktigt att 

jobba med kvaliteten.” (Respondent E) 

 

Felaktig information kan således påverka organisationer i negativ bemärkelse på olika sätt. 

För respondent D är det viktigaste inom kvalitetsområdet att kunna lita på datan. Det 

innebär att det går att lita på att informationen kommer från rätt plats, är korrekt och i sin 

tur att frågan blir rätt ställd. Det innebär vidare att svaret systemet presenterar ger ett 

korrekt svar. 

 

“Det vart en väldig debatt om vad vi skulle lita på plus att vi hade ett annat system 

som hette QlikView som visade ett tredje resultat på samma KPI. Så att verifiera data 

är nyckel till det här. Det är helt avgörande att lita på sin data, se avvikelse, kunna 
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verifiera - stämmer avvikelser med verkligheten, har jag plockat data från rätt håll, 

från rätt ställe, har jag ställt rätt fråga, vad är frågan jag frågar affärssystemet - får 

jag rätt svar.” (Respondent D) 

 

Sammanfattningsvis tycker samtliga respondenter att datakvalitet behövs för att en 

dashboard ska fungera i en verksamhet. En respondent sa att dålig kvalitet rent ut sagt kan 

vara farligt för verksamheten. Datalagret i de olika organisationerna ser olika ut men tanken 

bakom är lika. Datan ska i mångt och mycket vara standardiserad och formaterad så att 

informationshämtningen blir säkrare. Resultatet blir då att det går att lita på den 

visualiserade datan i dashboarden.  

5.4 Verksamhet 

På samma sätt som kvalitet kom upp i intervjuerna talade respondenterna om verksamhet. 

Med verksamhet menar respondenterna att det är något som är viktigt att känna till och 

förstå för att en tillämpning ska bli lyckad. Verksamhet kan också handla om att se helheten, 

för att kunna ställa rätt krav eller bra frågor till ett system. Respondent D talar flera gånger 

under intervjun om vikten av att ställa rätt fråga. Vilket betyder att för att kunna ställa rätt 

fråga och få rätt svar måste du kunna verksamheten.  

 

“För känner du inte till verksamheten kan du tro vad du vill om data. Då kan du 

plocka in icke relevant data, exempel om vi inte känner till verksamheten och säger ja 

men.. Du kommer från en annan verksamhet där färg var jätteviktigt. Till exempel 

bilförsäljning, jag gör i ordning en dashboard till marknadsavdelningen där våran 

färgvariation presenteras. Vi har bara svart och gult - vi har ingenting annat. 95% är 

svart - det säger ingenting. Medan har du en bilförsäljning som har 40 färger är det 

väldigt relevant.” (Respondent D) 

 

En annan aspekt av verksamhet handlar om att förstå sin data. Respondent F lyfter upp att 

både som utvecklare och användare måste man vara medveten om vad dashboarden visar. 

Respondenten tar också upp vikten av att informationen som visas är relevant och det är inte 

möjligt om man inte förstår sin data. Respondenten pratar också om att verktyget i sig inte 

har så mycket med saken att göra, verktyget förmedlar bara det människan väljer att ta fram 

ur datan. Respondent B menar att i deras fall är datan komplex och att förstå den är mycket 

svårt. I ett sådant fall kan en dashboard vara ett mycket bra verktyg som samlar data från 

olika källor och gör den begriplig. Även om det är sammanfattad data ger en bild av helheten 

i verksamheten. Det skiljer sig något mot respondent F som menade att verktyget i sig inte 

var så viktigt.  

Respondent A pratar också om att användaren måste ha förståelse för vad som händer för 

att därefter kunna förstå varför. I det här fallet har användaren personligt ansvar för stora 

mängder pengar.  

 

“Man måste ju ha bra koll på vad som händer och de här personerna som till sist är 

ansvariga, han har ju resultatansvar och det är ju väldigt mycket pengar. Så det 

gäller ju att ha stenkoll på precis allting och det är ju svårt. För att det blir väldigt 
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mycket information och det är ju bra att kunna smala det på ett ställe på ett sätt som 

är… överskådligt” (Respondent A) 

 

Respondent C talar inte ordagrant om verksamhet men utifrån kontexten kan man förstå att 

respondenten sitter på mycket kunskap om sin verksamhet. Det är huvudanledningen till att 

personen inte litar på vad dashboard-verktyget visar och menar vidare att QlikView visar 

felaktig information. Denna kunskap har respondenten tillägnat sig genom flera års 

erfarenhet tillsammans med kunskap om att ta fram “rätt” information med hjälp av andra 

verktyg. För att underlätta förståelse av sin verksamhet menar respondent C att det måste 

finnas en transparens mot datamängden, en möjlighet att se originaldatan. Respondent D 

belyser också att rätt data måste finnas på dashboarden. Det betyder att relevant data i 

respondent D:s verksamhet får bättre beslutsunderlag och ansvariga kan ta bättre beslut.   

 

“Om du har rätt data, alltså verifierat data och anpassat dashboarden efter 

verksamheten, du ser det som är nödvändigt och inte det som inte är relevant. Då 

kommer det ge ett bättre beslutsunderlag än vad vi har idag. Och snabbare och ett 

mer riktigt beslutsunderlag. Har du inte lyckats med att verifiera datan eller 

anpassat dashboarden efter verksamheten kommer du inte kunna basera dina beslut 

på rätt fakta. Det är viktigt att du vet vad du ställer för fråga.” (Respondent D) 

 

Det respondent E säger är i enlighet med de andra respondenterna - att kunna verksamheten 

är A och O.    

 

“Först och främst. Bär in verksamheten i dialogen. De nyckeltal som man väljer att ta 

fram ska inte vara mer än två händer fulla initialt. De ska vara väl definierade och 

datan ska hålla hög kvalitet. Det är väl de största grejerna. Hur man ska presentera 

det, egentligen är det inte så väsentligt.” (Respondent E) 

 

Sammanfattningsvis är kunskap om verksamhetens alla delar en central del för att skapa 

framgång med en dashboard. Respondent E pratar om vikten av att förstå verksamheten och 

beskriver nyckeltalet “nöjd kund” för att exemplifiera detta. Nöjd kund är ett ganska abstrakt 

nyckeltal och bakom detta ligger många parametrar. Om respondenten känner verksamheten 

är det också möjligt att lära ut hur de som arbetar i den dagliga verksamheten ska göra för att 

kunna påverka den positivt.  

 

“Det är ju för att jag brinner för att förstå verksamheten för att det är det enda sättet 

att ta fram ett utdata. Jag måste veta hur man jobbar därute i detalj.” (Respondent E) 

5.5 Sammanhang 

Det sista området respondenterna talade mycket om är sammanhang. Det respondenterna 

menar med sammanhang är att kunna förstå vad som visas på dashboarden. En siffra säger 

ingenting om du inte har ett sammanhang att sätta in siffran i. Respondent B belyste att sätta 

data i ett sammanhang vid flertalet tillfällen under intervjun.  
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“Vi har tusen ton idag i X, är det mycket eller lite – det vet vi inte. Vi har ingen 

referens, så dashboard – ja det är en sak, vi måste placera det i ett perspektiv.” 

(Respondent B) 

 

“Men det, som jag sa tidigare så är inte bara dashboard, det är också referens och 

man måste placerad detta i ett perspektiv. Och bara siffror säger ingenting.” 

(Respondent B) 

 

Vidare ger respondenten ett råd till andra organisationer som överväger att implementera en 

dashboard. Rådet är kort och koncist - placera dashboarden i ett sammanhang. Även 

respondent E talar om att sätta dashboarden och dess information i ett sammanhang för att 

kunna dra nytta av den. Respondenten beskriver ett arbetssätt för att lättare sätta datan till 

ett sammanhang. Till exempel att ett symptom för en sjukdom får en kod istället för att skriva 

symptomet i fritext. Det blir lättare att koppla ihop en specifik kod, det vill säga symptomet, 

med en åtgärd och därmed se det i ett sammanhang.  

 

“Att man ska försöka hitta och komma så nära kärnan som möjligt. Både för att 

täppa till, inte ha så fria system, utan mer styrda system men de får inte förstöra för 

verksamheten. Utan att man till exempel väljer koder för symptom i stället för att 

man skriver i text vad det nu är för symptom. Då använder man en kod, det gör 

genast att man snabbare kan aggregera ihop det. Du kan se det i ett sammanhang. 

Du kan koppla symptomåtgärd istället för att skriva i fritext för då kan du stava fel, 

förkorta, glömma osv.” (Respondent E) 

 

Respondent C tycker att det dashboard-verktyg de använder inte fungerar tillfredställande. 

Detta beror på att det inte är direkt kopplat till datakällan. Om någon har en fråga utifrån det 

som presenteras i dashboarden är det inte möjligt att direkt gå till källan och se 

informationen i sitt sammanhang. Respondenten berättar att genom att ställa frågor direkt i 

databasen ger det bättre information eftersom den finns i sitt sammanhang.  

 

“Men det är även som så att när jag har skrivit min fråga och tar ut tabellen som jag 

har fått till svar så ser jag var jag har den på ett annat sätt.” (Respondent C) 

 

För respondent A och F var sammanhanget i vilket dashboardens resultat visas mycket 

viktigt. De har utvecklat rapporter som används dagligen och där användaren studerar 

historisk data som sätts i förhållande till händelser över hela världen. En rapport är samlad 

data där användaren kan analysera genom att sortera och söka i datamängden genom 

dashboard-verktyget. Hur har de beslut som togs dagen innan påverkat den summa pengar 

som användaren förvaltar i förhållande till historiska och kommande händelser? För att 

kunna fatta beslut är det viktigt att användarna ser bortom sin egen organisation. 

Respondent E berättade om ett projekt där de misslyckades i arbetet med att sätta 

information i ett sammanhang. Problemet i deras fall var att informationsmängderna inte var 

jämförbara med varandra. 
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“Man måste prata om informationsmängder i ett sammanhang. Så det ledde ju till att 

det jämfördes äpple-päron, äpple-lakritsnapp och det lades jättemycket tid på det. 

Men varför visar din rapport på volym såhär? Och varför visar din rapport på volym 

såhär? Man skriver volym på båda, men det är bokförd volym, prognostiserad volym, 

så det går inte att jämföra. De är inte kompatibla med varandra.” (Respondent E) 

 

Alla respondenter håller med om att sammanhang är en central del av en dashboard. Att 

kunna sätta dashboarden i ett sammanhang kommer således att göra det lättare att förstå 

den visualiserade informationen. Att informationen som visas sätts in i sitt sammanhang är 

lika viktigt och precis som respondent B säger så betyder en siffra ingenting om den inte sätts 

in i sitt sammanhang.  

5.6 Sammanfattning av resultat 

Samtliga respondenter identifierade ett antal framgångsfaktorer de såg kunde skapas med 

hjälp av en dashboard. Faktorerna skiljde sig åt mellan de olika respondenterna och de olika 

branscherna de verkar i. De övergripande identifierade framgångarna resulterade i 

lönsamhet, effektivisering och styrning. Det framgick tydligt att samtliga respondenter har 

vissa nycklar eller faktorer de anser är viktiga i en dashboard för att uppnå en eller flera av de 

identifierade framgångarna. Respondenterna talade genomgående om datakvalitet, 

verksamhet och sammanhang. Nycklarna ansågs leva i symbios och kan inte klara sig utan 

varandra. Om en nyckel faller bort kommer det inte bli en lyckad dashboard och inga 

framgångar att kommer uppnås. Syftet var också en väsentlig del av det respondenterna 

talade om. Nycklarna för en framgångsrik dashboard kan mycket väl finnas där men utan ett 

syfte kommer framgångarna inte att uppnås. 
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6 Diskussion 

Kapitlet presenterar en diskussion av resultatet på det analyserade materialet kopplat till 

relaterad forskning, frågeställning och syfte.  

6.1 Konceptuell figur 

Utifrån analysen av de genomförda intervjuerna skapades en figur vilket beskriver det 

respondenterna ansåg vara avgörande framgångsfaktorer och hur de är länkade till varandra. 

Detta presenteras i figur 4  nedan.    

Figur 4: Överblick av figuren som sammanställts utifrån resultatet. 

6.2 Teknik, organisation och design 

Resultatet av relaterad forskning på framgångsfaktorer inom BI varierar mellan olika 

forskare i litteraturgranskningen. De främsta faktorerna har antingen en teknisk aspekt 

och/eller en organisatorisk/management-aspekt. En direkt översättning av ordet 

management har olika betydelser och enligt vår tolkning av forskningen och i den kontext 

ordet benämns har management betydelsen ledning och styrning. En tredje faktor 

identifierades - design, dock var den avsevärt mindre representerad inom BI-forskning och i 

vårt resultat och därför kommer det att diskuteras i mer ringa omfattning.  

6.2.1 Teknik 

Vår studie och litteratur inom området pekar på att teknik är en viktig och avgörande faktor 

och kan ligga till grund för en lyckad tillämpning av ett BI-verktyg. Resultatet från vår studie 

inom teknik är avgränsat till endast datakvalitet. Inom forskning finns ytterligare spår så som 

flexibilitet och kravfångst inom området. Flexibilitet syftar till att verktyget ska vara byggt för 

flexibilitet, det vill säga enkelt att modifiera. Det ska också vara responsivt mot 

organisationen och förändrade krav (Olszak & Ziemba 2012; Işık et al. 2013). Vår studie ser 

dock till BI som helhet där en dashboard bara utgör en del av den helheten. Flexibilitet var 

något respondenterna tog upp och ansåg vara viktigt i en dashboard. Att anpassa 

dashboarden efter individ/organisation är även något som Few (2006) kommit fram till.  Vi 

anser att flexibilitet kan vara en funktion som ger mervärde men inte en avgörande faktor för 

en framgångsrik dashboard. Kravfångst var även det ett ämne respondenterna påtalade. 



30 
 

Ämnet framhölls mestadels inom det område vi indentifierat som verksamhet och inte endast 

inom den tekniska aspekten likt tidigare forskning. Kravfångst kan därmed ses som 

någonting mer än bara ett teknisk perspektiv och inkluderas under verksamhet i vår 

konceptuella figur. Att ställa rätt krav ses som en effekt av att kunna och förstå sin 

verksamhet. Om en organisation inte har kunskap om verksamheten leder det till att fel krav 

ställs. Både respondent D och E belyste djupgående hur viktigt det är att kunna 

verksamheten och så långt som det är möjligt säkerställa att rätt krav ställs.  

Att reflektera över BI-verktygets scope, det vill säga i vilken omfattning verktyget fungerar 

är viktigt. Vår undersökning har specifikt riktat in sig på dashboards medan forskning 

behandlat BI-verktyg generellt. Det framgår inte vilket eller vilka verktyg undersökningarna 

är baserade på och det kan vara en av anledningarna till varför tidigare forskning “bara” 

identifierat två nycklar till framgång. Respondenterna i vår studie ansåg även att just 

dashboards inte är ett tillräckligt kraftfullt verktyg om datan blir för komplex. Tre av 

studierna nämner datakvalitet som mindre viktigt i sammanhanget (Wieder & Ossimitz 2015; 

Yeoh & Popovič 2016; Işık et al. 2013). Författarna skriver att det kan bero på att mycket 

fokus redan lagts inom området och användarna tycker att kvaliteten är tillräckligt bra (Işık 

et al. 2013). Det kan vara så att teknik i allmänhet och datakvalitet i synnerhet bara är något 

som får mycket fokus om det inte fungerar. Det kan också var så att det är viktigt, men i sig 

inte avgörande, för framgång utan beroende av andra faktorer. Ett sådant samband har vår 

studie också visat på.  

6.2.2 Organisation/Management 

Ur relaterad forskning går det att uttyda att de äldre studierna identifierade teknik som det 

viktigaste området för ett lyckat BI-projekt (Wieder et al. 2012, Işık 2010). I senare forskning 

utförd av samma forskare identifierades däremot organisation och management som mer 

framträdande (Wieder & Ossimitz 2015; Işık et al. 2013). Det går inte att dra några definitiva 

slutsatser utifrån det, emellertid är det ett intressant mönster. En orsak bakom det kan vara 

att tekniken har utvecklats och förbättrats genom åren. Organisationers IT kan ha sett större 

satsningar och därmed också fått förbättrade förutsättningar.  

I vår studie identifierades syfte som en grundläggande faktor för att tillämpningen av en 

dashboard ska bli lyckosam. Forskning inom området påtalar inte syfte i den utsträckning 

respondenterna i vår studie gör och det går att fråga sig om de ser startpunkten, det vill säga 

syfte redan avklarad.  De modeller som presenteras under avsnittet relaterad forskning har 

sin början där det andra steget (datakvalitet, sammanhang och verksamhet) tar vid i vår 

konceptuella figur. Att starta upp ett BI-projekt är inget enkelt arbete och man kan anta att 

syftet är ordentligt utrett. Utan ett klart syfte om vad BI ska göra för företaget är det svårt att 

nå sina mål och framgångar. Varför, är en viktig fråga för att nå framgång och att inte utreda 

syftet ordentligt kan leda till att fördelar missas. Syftet ger också en möjlighet att göra skäl för 

och etablera ett beslut om att implementera BI eller köpa in ett BI-verktyg. Utifrån de 

anledningarna anser vi att det är viktigt att inkludera syfte i en modell eller ett framework.   

Management och organisation är två teman vilka återkommer inom forskning. Temana 

går ihop och enligt vår förståelse kan de sammanfattas som ledning, styrning, klara visioner 

och mål, support från ledning, kompetent ledarskap och flexibilitet gentemot den 

föränderliga värld vi lever i (Wieder et al. 2012; Wieder & Ossimitz 2015; Olszak & Ziemba 
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2012; Yeoh & Popovič 2016; Işık 2010; Işık et al. 2013).  De identifierar även att BI-lösningen 

ska ligga i linje med verksamheten. Resultatet av vår studie visar ett samband med tidigare 

forskning om hur verksamheten måste ingå i en tillämpning av BI. Att kunna sin verksamhet 

gör att BI-lösningen kan ligga i linje med den. Dock går vårt resultat och vår benämning av 

verksamhet isär med organisation/management. Generellt tyder forskning på att ledarskap 

är en nyckel till framgång vilket är en tydlig skillnad mot det resultat denna studie visar på. 

Forskning har mer fokus på att ledning och styrning ska mynna ut i fördelar när det ligger i 

linje med verksamheten.  

Relaterad forskning nämner inte sammanhang som en viktig faktor för BI-verktyg. Det 

kan ha att göra med att deras scope för undersökningen är mycket större än specifikt 

dashboard. Att ett verktyg för data mining inte fokuserar på sammanhang kan vara för att 

datan redan finns där i sitt sammanhang. Respondent C går direkt till datakällan för att få 

svar på en viss fråga. Respondenten menar att datan där finns i sitt sammanhang och det gör 

förståelsen mycket enklare. Men vad som representerar bra eller dåligt kan bara presenteras i 

en dashboard om kunskapen finns där från början.  

6.2.3 Design 

Design har inte fått något stort fokus, varken inom vår studie eller BI-forskning i stort. Då 

visualisering av data bara är en liten del av BI är det inte heller konstigt. Att reflektera över 

användbarhet som ligger inom ramen för design är dock intressant. En av respondenterna sa 

att design var viktigt, men inte avgörande och två av dem att det inte alls var viktigt. Att 

design och användbarhet inte har identifierats som någon avgörande nyckel kan bero på att 

de tillgängliga verktyg inom området redan har tillräcklig användbarhet och fullgod design. 

Användaren kanske inte uppmärksammar designen eller ser det som mindre viktigt när det 

redan tas för givet. Sammanhang kan till viss del kopplas till design då det är en designfråga i 

hur ett visst värde ska presenteras för att ge förståelse i sammanhanget. Men bakgrunden till 

sammanhang kan till större del kopplas till kunskap i stället för design enligt resultaten från 

vår studie. 

Forskning på framgångsfaktorer inom området BI har både en kvalitativ och kvantitativ 

ansats med liknande resultat. Att vårt resultat skiljer sig från den litteratur vi undersökt kan 

bero på att vi specifikt har riktat in oss på verktyget dashboard och inte BI generellt. Specifik 

dashboard-forskning har haft ett större fokus på design och visualisering än ett verktyg till 

framgång. En identifierbar anledning till detta är att dashboards har varit frikopplade från ett 

helhetstänk. Om framgång för en dashboard endast är att kunna presentera data blir 

designen och utformningen av den självklart mycket viktigt. Men om man, som i vår studie, 

ser dashboarden som en del i en BI-lösning blir genast fler faktorer viktiga. Utgångspunkten i 

vår studie har varit att studera dashboards som ett verktyg till framgång och kan därför vara 

en faktor till varför resultaten skiljer sig åt.  
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7 Avslutande reflektion 

Syftet med studien var att undersöka och identifiera vilka faktorer som kan bidra till att en 

tillämpning av ett BI-verktyg blir framgångsrikt. Vi kan konstatera att respondenterna i vår 

studie identifierar syfte, datakvalitet, verksamhet och sammanhang som de mest avgörande 

faktorerna för framgång hos en dashboard. Syfte ligger som grund till hela processen och 

handlar om att en organisation måste se och förstå varför de väljer att tillämpa en dashboard 

samt vad den ska bidra med. Att datan som ska samlas och presenteras i en dashboard måste 

hålla hög kvalitet är viktigt för att skapa förutsättningar för att kunna tillgodose sig rätt 

information. Verksamheten måste förstås från ax till limpa för att en förståelse för vad som 

visas på dashboarden ska nås. Den inverkan nycklarna har kan vara både positiv och negativ 

beroende på om organisationerna lägger tillräckligt fokus vid varje del. De positiva effekterna 

som identifierades i vår studie var lönsamhet, effektivitet och styrning. Negativa följder om 

en av nycklarna inte tillämpas kan leda till dålig datakvalitet, missade krav och minskad 

förståelse av informationen på dashboarden. Vilket vidare leder till ett misslyckande.  

Forskning inom området är inte entydig men det finns tecken som tyder på att teknik och 

organisation/management är viktiga aspekter. Det finns både likheter och skillnader mellan 

vårt resultat och forskning. Forskning tyder dock på att den organisationella aspekten har 

blivit allt viktigare för framgång inom BI. I vår studie påvisas inte design vara en avgörande 

faktor till framgång.  

För att kunna dra generella slutsatser kring vilka framgångsfaktorer som är framträdande 

för en dashboard som ett BI-verktyg behövs mer forskning. Fördelaktigt skulle vara om 

framtida forskare studerade en dashboard som ett BI-verktyg och inte bara som ett verktyg 

för att presentera data, i sådant fall kan vår studie användas som ett underlag. Vi har 

intervjuat personer från flera organisationer och har därmed en större bredd. Men att endast 

prata med en eller ett fåtal personer på varje organisation är samtidigt en brist då deras 

åsikter möjligen inte är representativa för organisationen överlag. Även om studien visat ett 

tydligt resultat är undersökningen inte tillräckligt omfattande för att kunna generalisera 

resultatet. Vi har undersökt olika företag och branscher och det skulle vara intressant att göra 

en ännu djupare dykning inom exempelvis produktionsbolag och för att se om faktorer skiljer 

sig åt i olika verksamhetsområden.  

Sammanfattningsvis har framgångsfaktorer identifierats och mer arbete behövs för att 

säkerställa deras validitet.   
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Bilaga 1 

I början av varje intervju presenterade vi oss och vad vår studie handlade om. Följande frågor 

har används som en mall och den har inte följts till punkt och pricka. Frågorna utvecklades 

under intervjuernas gång och mallen blev ett mindre stöd.  

Intervjuguide 

Presentera oss 

Är det ok att spela in ljud? 

 

Personlig bakgrund: 

 Vad heter du? 

 Vad arbetar du med? 

 Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? (Vad har du för arbetsuppgifter?) 

 Hur länge har du arbetat med sådana arbetsuppgifter? 

 

Inledning: 

 Vad är syftet med att använda en dashboard i er organisation? 

 Kan du berätta om din syn på en dashboard, vad betyder det ordet för dig? 

 Hur länge har du arbetet med en en dashboard? Hur såg implementatiosnsprocessen 

ut?  

 Vad var argumenten för att implementera en dashboard i företaget?   

 Du nämnde att en anledning ….. för att implementera en dashboard. Hur ser du att 

det är viktigt för företaget?  

 Hur ser arbetet ut nu jämfört med tidigare? (analysera/beslutsfattande) 

 

Personligt arbete runt dashboarden: 

 Hur skulle du beskriva ditt arbete med dashboarden? (hur ofta använder du den?) 

 Vad är det specifikt den gör för dig i dina arbetsuppgifter? (exempelvis om den 

hjälper/underlättar beslut) 

 Hur har dina arbetsuppgifter ändras/utvecklas efter implementationen av 

dashboarden?  

 Har du arbetet med något annan dashboard? Hur skiljer de sig åt?  

 Kan du ge ett exempel på när arbetet med er dashboard har varit lyckat?  

 Berätta lite om ett projekt där du inte riktigt lyckats med användaret av dashboarden? 

Vad skulle du kunnat göra annorlunda för att använda den? 

 Berätta lite om hur en dashboard har hjälpt till i ett beslut/för beslutsfattare 

 

Dashboarden: 

 Varför valde ni denna dashboardutvecklare? Tittade ni runt olika bland olika 

utvecklare? Hur kom ni fram till denna produkt (diskutarde ni något om att utveckla 

en egen dashboard?) 
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 Varför anser du att en dashboard är ett bra hjälpmedel för att analysera data? 

 Är det någon specifik del av dashboarden som du tycker bidrar mest till att analysera 

data på ett bra sätt? 

 Vilka funktioner anser är de viktigaste att en dashboard stödjer? Följdfråga: Jämfört 

med det du nyss sa hur ser dashboard ut gällande funktionerna?  

 Ser du några utvecklingsmöjligheter eller funktioner som saknas?  

 Vilka grafiska element är viktigt för dig i ditt arbete med en dashboard? Följdfråga: 

Jämfört med det du nyss sa, hur ser er dashboard ut gällande det grafiska.  

 Låt säga att ni använder en dashboard under ett projekt, hur utvecklas användaret av 

en dashboard under livscykeln av projektet? 

 

Avslutning: 

 Vilka råd skulle du ge till andra företag där en implementation rörande en dashboard? 

 Vad ser du för trend inom den närmsta framtiden när det gäller dashboards? 

 

Övrigt: 

 Finns det något ytterligare som du skulle vilja tillägga eller berätta om i 

sammanhanget? 

 Har du några frågor till oss? 

 Om vi kommer på att vi missat något, skulle det vara okej om vi kontaktar dig igen? 

 Hur detaljerat kan vi beskriva ditt företag? 


