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Sammanfattning 
 

Datadriven kultur är inget nytt begrepp men har blivit allt mer vanligare när 
organisationer vill göra analyser och rapporter på egen data. Många organisationer 
har gjort stora investeringar i att blir mer datadrivna men inte lyckats ta till vara på 
den investeringen som har gjorts. Vilket har skapat problem för många 
organisationer som har svårt att identifiera var problemet ligger inom 
organisationen. Att vara datadriven handlar ofta inte om svårigheten i tekniken utan 
det är många andra faktorer som spelar in. Denna studie har som syfte att ta reda på 
hur organisationer jobbar för att etablera en datadriven kultur. 
 
Studien frågeställning som ska försöka besvaras är:” ”Hur arbetar organisationer 
med att etablera en datadriven kultur?”. 
 
För att besvara frågeställningen kommer två datainsamlingsmetoder att användas. 
Den primära insamlingen är en systematisk litteraturstudie och den sekundära 
insamlingen består av kvalitativa intervjuer. Den systematiska litteraturstudien syfte 
är att söka genom litteraturen för att besvara frågeställningen. De kvalitativa 
intervjuerna kommer utgå från resultatet av den systematiska litteraturstudie som 
görs. Detta för att kunna ta reda vad personer med kunskap om datadriven kultur 
tycker om studien resultat samt att få en djupare förståelse kring datadriven kultur 
från personer som jobbar med det idag. 
 
Resultatet visar att det finns flera olika sätt att etablera en datadriven kultur på. Det 
går inte att trycka på en sak utan det är flera faktorer som spelar in. Mycket av den 
litteratur som finns ger indikationer på hur organisationer bör jobba för att etablera 
en datadriven kultur men enbart ett fåtal beskriver hur organisationer jobbar med att 
etablera en datadriven kultur. Ett viktigt steg i att etablera en datadriven kultur är att 
ta reda på hur verksamheten jobbar idag och hur de ska gå vidare till att utnyttja sin 
data på ett bättre sätt. Det krävs ofta många förändringar i en organisation för att 
lyckats att etablera en datadriven kultur från organisationsledning ner till den 
enskild anställd. 
 
Nyckelord: Datadriven kultur, Big Data, Business Intelligence, Organisationskultur 
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1 Introduktion 
Datadriven kultur är inget nytt begrepp men har blivt allt mer aktuellet när 
organisationer går mot att bli mer digitaliserade. I datadriven kultur finns det en rad 
olika processer som kan påverka en organisaion att lyckas eller inte med sina 
investeringar. För att förstå processerna i datadriven kultur kommer två vikitga 
begrepp att förklaras i bakgrundskapitlet, Business Intelligence och Big Data. Varför 
dessa två begrepp förklaras är att det kommer ge ökad förståelse när datadriven 
kultur ska beskrivas. I bakgrundskapitlet kommer även organisaiontskultur att 
beskrivas för att kunna få inblick vad som menas med en kultur. 

Big Data och Business Intelligence är två begrepp som är högst aktuella inom 
datadriven kultur och under informationsteknologi. Dessa begrepp bygger på att 
kunna spara ner mycket data och sedan kunna göra analyser som är till nytta för 
exempelvis en organisation. Många organisationer har gjort stora investeringar för 
att kunna utföra dessa analyser men egentligen är det få organisationer som drar en 
fullständig nytta av de investeringar som har gjorts (Ross, Beath, & Quaadgras, 
2013). Ett begrepp som har vuxit sig fram är att ha en datadriven kultur inom en 
organisation. Organisationer kan dra en stor eller liten nytta av sina investeringar i 
Big Data och Business Intelligence. Att ha en hög datadriven kultur inom en 
organisation innebär att inga beslut tas på magkänsla utan alla beslut som tas bygger 
på fakta från data (Burby & Atchison, 2007). 

Att etablera en datadriven kultur är svårt och organisationer lägger ner både tid och 
pengar för att åstadkomma detta. Organisationer sparar ner mängder av data för att 
kunna få insikt på hur deras organisation ser ut och fungerar. Men att spara mycket 
data behöver inte leda till bättre insikter men det kommer ge organisationen en 
större möjlighet att kunna göra analyser och ta bättre beslut (Mazzei, McShea, & 
Oakley, 2016). Om organisationer lyckas med att göra mer faktabaserade beslut som 
bygger på data istället för att ta beslut på magkänsla har företaget fått en mer 
datadriven kultur (Watson, 2016) 

De teorier som finns om att ha datadriven kultur för en organisation är fragmenterad 
och det innebär att många olika teorier om dess för- och nackdelar från olika håll 
finns och det finns en avsaknad av en sammanställning som kan belysa detta. Denna 
undersökning ska därför försöka göra en sammanställning på den teori som finns om 
hur organisationer arbetar för att kunna etablera en datadriven kultur. För att kunna 
göra detta ska en systematisk litteratursundersökning göras och intervjuer kommer 
användas som metod. Kitchenham & Charters, (2007) säger att göra en systematisk 
litteraturundersökning gör att det blir tämligen liten risk för partiskhet i 
undersökningen. Intervjuer kommer genomföras med personer som jobbar inom en 
organisaion som är datadriven. Intervjuerna utförs för att kunna visa upp resultatet 
av litteraturstudien och kunna få mer information hur de jobbar med att ha en 
datadriven kultur.  
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2 Bakgrund 
Detta kapitel ger en bakgrundsinformation om vad Big Data, vad som menas med 
Business Intelligence och dess historia, vad det innebär att ha en datadriven kultur 
samt information om vad organisationskultur är. 

För att få insikt i vad det innebär att ha en datadriven kultur inom en organisation 
behöver det beskrivas vad datadriven står för och vad det innebär. Datadriven kultur 
är inget nytt begrepp med det har på senare år blivit mer aktuellt eftersom samhället 
går åt att bli mer digitaliserat och fler personer jobbar idag med 
informationsteknologi med ett data-centrerat tänk. Denna studie kommer ta upp två 
grundfunktioner som är viktiga att förstå när datadriven kultur diskuteras, 
begreppen är Business Intelligence och Big Data. Business Intelligence beskrivs i 
kapitel 2.1 och Big Data beskriv i kapitel 2.2 och vad som menas med att vara 
datadriven i kapitel 2.3. Tills sist kommer även en redogörelse om 
organisationskultur och den beskrivs i kapitel 2.3.1. 

2.1 Business Intelligence 
Business Intelligence har de senaste två decennierna blivit allt mer viktigare både 
inom den akademiska världen och i näringslivet. Business Intelligence förkortas ofta 
som BI vilket kommer att användas i fortsättningen i bakgrundskapitlet. 

En undersökning ifrån IBM Tech Report (2011) identifierade att teknikutvecklingen 
inom BI var en av de största som hänt år 2010 inom teknikbranschen (Chen, Chiang, 
& Storey, 2012). 

Enbart begreppet Intelligence har funnits sedan 1950-talet och det var inte förrän i 
början av 90- och 2000-talet där begreppet Business Intelligence började användas. 
Utvecklingen av BI har ägt rum i olika steg. Dessa steg kan delas upp i BI-1.0, BI 2.0 
och BI 3.o där utvecklingen befinner sig idag (Chen, Chiang, & Storey, 2012). 

• BI- 1.0 är det fösta steget i dagens BI. BI-1.0 har sitt säte i början av 1990-
talet. Där företag började spara ner data från befintliga system och lagrade 
dessa i sina relationsdatabaser. Metoden för detta är en vidareutveckling av 
den teknik som började komma fram på 70- och 80-talet. Datahanteringen i 
BI-1.0 är början på utvecklingen av Data Marts och programverktyg för att 
kunna tvätta data via metoden ETL (Extraction, Transformation, Load). Med 
hjälp av enkla rapporteringsverktyg kunde företag då analysera och hitta olika 
mönster och samband (Chen, Chiang, & Storey, 2012). 
 

• BI-2.0 är starten på 2000-talet och internets tillväxt. Allt fler företag kunde 
nu erbjuda en allt mer unik insamling av data som skede över internet. Vilket 
blev verklighet via att ”internet-kakor” (cookies) som lagras via besökarens 
unika IP-adress. På så sätt kunde företagen få insyn i användarens olika 
sökmönster, kunders behov och identifiera nya affärslösningar (Chen, Chiang, 
& Storey, 2012). 
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• BI-3.0 även kallad Mobile-BI har sin start i början av 2010-talet. I takt med 
smarttelefonens utveckling och läsplattor finns det nu idag ett sätt att kunna 
få med sig sina analyser i realtid via applikationer exempelvis via 
smarttelefonen (Chen, Chiang, & Storey, 2012) 

 

Att definiera vad BI innebär är svårt eftersom det innehåller många processer i 
begreppet BI, huvudsakligen finns det två definitioner som BI handlar om. Den 
första handlar om rapportering och visualisering av data. och den andra definitionen 
är att BI ska vara inriktad på management och affärsprestation (Zhan, Azvine, & 
Detlef, 2005). Watson&Wixom (2007) definierar BI kort att det gäller att få in data 
och det gäller att få ut data. Den definition av BI som denna studie kommer använda 
sig av är en mix av båda delarna. Viktigt att både ha tydliga arbetsuppgifter i form av 
en affärsplan med klara riklinjer om vad som ska göras och kunna skapa användbara 
rapporter som sedan kan visualiseras. Detta kan definieras som att ha en datadriven 
kultur inom en organisation och det beskrivs mer om i kapitel 2.3.  

BI:s största uppgifter är att vara ett beslutsunderlag som ska hjälpa organisationen 
att uppnå de mål som finns inom verksamheten. BI:s beslutsstöd bygger på empirisk 
information som är hämtat ifrån organisationen. Med hjälp av beslutsstöd ska det 
hjälpa organisationen att ta beslut, göra strategier inför framtiden och generera ny 
information. Ett lyckat BI-system kan vara när systemet lyckas med att generera 
information som krävs för att ta beslut till rätt personer inom organisationen. Data 
som tas fram måste vara i rätt format och vara tolkningsbart för personer som ska 
använda sig utav informationen (Grossmann & Rinderle, 2015).  

En BI-miljö kännetecknas av datalager där information kan lagras, ett 
integrationslager som kan tvätta data innan det lagras i datalagret (Watson H. , 
2009). BI har flera kategorier av tekniker, applikationer, för att samla, lagra och 
visualisera data. I Data Warehouse ska det gå att spara data ifrån olika källor, detta 
är det så kallade datalagret. De analysverktyg som finns att tillgå är till för att 
analysera data i Data Warehouse. Visualiserings- och rapporteringsverktyg är 
verktyg som kan generera rapporter och underlätta för affärsanvändare (Zhan, 
Azvine, & Detlef, 2005; Wixon & Watson, 2010).  

Hur kan  en BI-miljö var uppbyggt? Wixon & Watson (2010) har gjort en modell som 
visar hur de flesta företagens arkitektur av BI-miljö ser och kallar den för ”best 
practice”. Modellen nedan (se figur 1) visar hur data kommer ifrån en rad olika källor 
från vänstra sidan i figuren. Data kan sedan öveföras från källan in i data warehouse 
men lämpligast är om data tvättas först genom en ETL-process. Den högra sidan i 
figur 1 visar att åtkomsten av data kan ske via applikationer som kan hämta data från 
data marts eller data warehouse. Den data som hämtas av applikationer eller 
analysprogram  används ofta  för att kunna skapa rapporter som i sin tur kan leda till 
nya analyser och generera mer information (Wixon & Watson, 2010). 
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Figur 1 Tolkad bild av Business Intelligence organisations ” best practice” (Wixon & Watson, 2010). 

2.2 Big Data 
Vad menas egentligen med att företag sparar ner mycket data, är det för att kunna få 
koll på sin verksamhet? Big Data förknippas idag med stora datamängder vid 
dataanalyser (Ward & Barker, 2013). Det som har definierat Big Data är begreppen 
Volume, Velocity och Variety. De tre begreppen kan översättas till svenska där 
Volume=volym, Velocity=hastighet och Variety=mängd. Begreppen på engelska har 
en bättre innebörd därför kommer de engelska orden att användas fortsättningsvis. 
Dessa tre begrepp kan enkelt förklaras med att Volume är den ökade mängden på 
data. Velocity är hur snabbt det går att hämta och spara ner data, vilket ska 
förknippas med hastighet i realtid. Variety är den variationen på typ av data som 
finns att tillgå och när data ska användas av de anställda hos exempelvis en 
organisation (Ward & Barker, 2013). 

Det är komplext att kunna beskriva Big Data med ett fåtal ord då Big Data innehåller 
olika processer när begreppet ska beskrivas. Organisationer vill huvudsakligen spara 
ner data för att kunna göra analyser. Men med detta krävs ofta avancerade program 
eller algoritmer som kan hitta mönster som har en betydelse för organisationen 
(Demchenko, Grosso, de Laat, & Membrey, 2013). 

Förutom de tre begreppen Volume, Velocity, Variety väljer Demchenko m.fl (2013) 
att lägga till yttligare två begrepp för att förklara Big Data, Value och Veracity vilket 
kan översättas till värde och trovärdighet vilket ger oss totalt fem begrepp Volume, 
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Velocity, Variety, Value och Veracity. Dessa fem begrepp ger oss en ökad förståelse 
till vad Big Data står för och begreppets betydelse. Big Data innehåller därmed en rad 
olika processer och i denna studie kommer den här bekrivning ge läsaren ökad 
förståelse till komplexiteten med Big Data samt att studien troligtvis kommer att 
stöta på begreppet när reslutatet och analysen ska redovisas. Vidare ger det en ökad 
kunskap om varför organisationer har svårt för att dra nytta av sin data eftersom det 
är komplext. Nedan visas en övergripande bild (se figur 2) på de fem begreppen och 
dess innebörd och varje ”V” kommer sedan i sin tur att besrkivas nedanför figur 2. 
Varje begrepp har en rad olika samlingsbegrepp och dessa har hållits kvar på 
engelska i figuren för att skapa en bättre försåelse med begreppets innebörd.  

  

 

Figur2 Tolkad bild från ”5 Vs of Big Data” (Demchenko m.fl , 2013) 

 

 

Big data - Volume (Volym) 

I detta begrepp ingår det funktioner som måste finnas för Big Data. Data måste 
kunna sparas ner i stora mängder. Där data måste kunna skalas upp och ner i små 
mängder. Data ska kunna lagras på flera olika ställen eller allt i samma databas. Det 
som är viktigt är tillgängligheten till data. Data måste vara tillgänglig, sökbar, kunna 
bearbetas och vara hanterbar (Demchenko m.fl , 2013). 

Big data – Velocity (Hastighet) 

För att kunna spara mycket data samtidigt ställer det krav på att både mjukvara och 
hårdvaran är uppdaterad för att kunna klara av de krav som finns.  Big Data 
förknippas med hastighet och data ska vara tillgänglig och kunna sparas i realtid. 
Detta gäller både när data sparas från exempelvis sensorer automatiskt och när data 
ska visualiseras måste det gå att lagra data i hög hastighet (Demchenko m.fl , 2013). 
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Big data – Variety (Mängd, Variation)  

Om komplexiteten i att spara alla sorts data. Data kan både vara strukturerad, 
ostrukturerad och en blandning av strukturerad och ostrukturerad data. Data måste 
gå att både skala upp och skalas ner till den nivå som eftersöks. Detta ställer stora 
krav på hur designen av databasen och datalagring ser ut och data måste kunna 
lagras på ett dynamiskt sätt (Demchenko m.fl, 2013). 

Big data – Value (Värde)  

Värde (Value) kan egentligen definieras som mervärde (added-value) vilket innebär 
att den data som sparas ska tillföra något för en process eller aktivitet. Finns det en 
motivering och en andledning till varför data ska sparas vilket ger ett  mervärde som 
kan hjälpa en organiation vid behov. Hur data ska kunna användas beror på de 
händelser och processer som sker när data sparas slumpmässigt eller regelbundet 
(Demchenko m.fl, 2013). 

Big data – Veracity (Trovärdighet) 

Innebär hur trovädig och tillförlitlig den data som sparas är. För att definiera 
trovärdighet finns det flera viktiga faktorer som dataursprung, insamlingsmetoden 
och hur data har bearbetas. Att ha en hög trovärdighet innebär att data som har 
sparas är äkta och att data sparas så inga obehöriga kan komma åt den för 
modefiering. Denna process måste säkerhetställas genom hela livscykeln där data 
måste sparas på skyddade och betrodda lagringsuttrymmen (Demchenko m.fl, 2013). 

Big Data -> Datadriven kultur 

Efter en förklaring av vad Big Data och BI är har det med förhoppnig gett oss en 
större insikt i vad datadriven kultur står för. Eftersom det är komplext att spara ner 
en stor mängd data och lyckas krävs det fler processer vilket leder in oss på 
datadriven kultur. 

2.3 Datadriven Kultur 
Det som kännetecknas att vara datadriven som organisation är flera olika saker. En 
datadriven kultur kan definieras att den bygger på både system, data, processer och 
människor i organisationen. Vilket menas med att en organisation ska ha en tydlig 
insamlingsprocess på sin data som möjliggör visuella analyser. Tydliga processer gör 
det också möjligt för medarbetarna att veta hur de ska arbeta och kunna fatta beslut 
baserat på data. Rapporterna ska finnas tillgängliga för rätt personer inom 
organisationen och den ska inte bara beskriva dåtiden utan även kunna beskriva hur 
framtiden kan komma att se ut (Busse, 2012). 

Organisationen har tydligt satt upp mål och alla inom organisationen vet om dessa 
samt har alla personer tydliga arbetsuppgifter för att klara av att arbeta mot målen. 
De beslut som tas bygger på fakta och analyser från rapporter, inga beslut ska bygga 
på en magkänsla utan fakta från data är mycket viktigt. Organisationen är bra på att 
göra investeringar som också bygger på de rapporter som är skapade från insamlad 
data. Investeringar som görs kommer därför vid rätt tidpunkt och görs mot de 
tydliga mål som är uppsatta för organisationens utveckling. Datadrivna 
organisationer sätter upp standarder för varje avdelning, arbetslag och ner till den 
enskilde anställde. Dessa standarder bygger på att alla vet sina arbetsuppgifter och 



 7 

vilka verksamhetsmål som finns. Om denna kedja från organisationens styrelse ner 
till enskild anställd vet vad organisationen strävar efter och jobbar mot enskilda 
uppsatta mål kommer detta ge en stor framgång för organisationen (Burby & 
Atchison, 2007). 

Att samla in data är den primära huvuddelen och att samla in rätt data som är en 
tillgång till organisationen är viktigt i en datadriven kultur. Att organisationen 
anställer en kunnig expert kan minska övergripande misstag och expertens uppgift är 
att hjälpa andra i arbetsgruppen. Experten ska även i sin tur leda och ge förslag på 
insamlingstekniker som kan driva organisationen framåt (Busse, 2012). Data som 
används ska vara tvättad och vara relevant för den specifika avdelningen eller 
arbetslag som i sin tur kan utnyttja data på korrekt sätt. Men det viktigaste vid 
insamlandet är att data ska vara aktuell och vara trovärdig (Andersson, 2015). Att ha 
tillgång till aktuell och relevant data räcker inte för att kalla sig som en datadriven 
organisation. Det gäller för organisationen att se till så att data är ”joinable”. Vilket 
menas med att data ska kunna hämtas ifrån databasen, visas och arbetas med i ett 
passande analysverktyg för det arbete som ska utföras. Exempel på olika 
analysverktyg är Excel, Qlickview och Power-BI. Data-analytikerna måste ha tillgång 
till passande analysverktyg för att se trender och skillnader som eventuellt finns 
(Busse, 2012). Data måste kunna delas vidare till andra avdelningar eller arbetslag 
inom organisationen, när den är tillgänglig kan alla ta del av den informationen 
vilket är viktigt inom datadriven kultur (Andersson, 2015). 

Genom att ta fram data och mätvärden kan det tas fram relevanta rapporter som 
beskriver hur organisationen ser ut i framtiden och hur det har sett ut tidigare 
(Busse, 2012). Det kan också vara viktigt att organisationen sätter upp automatiska 
alarm i sina analysprogram som kan varna om till exempelvis att dataservrar som 
plötsligt börjar bli långsam eller tar upp onödigt mycket datakraft, det kan betyda att 
servern håller på att krascha. Ett annat exempel kan vara när en produkt håller på att 
säljas slut i lagret. Då kan systemet varna och påbjuda att beställa mer av den 
specifika produkten. Att hela tiden ligga steget före och förutsäga innan något händer 
inom en organisation är viktigt del i att vara datadriven som organisation 
(Andersson, 2015). En organisation ska göra olika tester och inte vara rädd för att 
misslyckas, om organisationen misslyckas ska de ta detta som en lärdom och skapa 
nya processer för att undvika misstagen igen i framtiden (Busse, 2012). 

2.3.1 Organisationskultur 
Vad är organisationskultur och vad innebär det att vara en del av kulturen? 
Skillnaden på den kultur som finns i samhället och inom en organisation är att en 
organisationskultur utvecklas inom en organisation. En organisationskulturs 
kännetecken är att den bygger på ett antal grundläggande antaganden som antingen 
är påhittat eller utvecklat av en specifik grupp människor inom en organisation 
(Jacobsen & Thorsvik, 2009). En organisation lär sig sedan av sig själva för att klara 
av interna problem och utveckla nya möjligheter med sin kultur. Kulturen kan sedan 
läras ut till nya anställda för att kunna klara av att leda kulturen vidare i 
organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2009). 

En organisationskultur består av tre olika nivåer enligt Jacobsen och Thorsvik(2009) 
är det grundläggande antaganden, värdering och normer samt artefakter. Den första 
nivån med de grundläggande antagagen är själva kärnan i organisationens kultur, 
det är vad människor tar för givet och betraktar som mest trovärdigt. Nästa nivå med 
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värderingar och normer går i hand i hand med den första nivån eftersom den bygger 
på beteendemönster som utgår från det som är givet och är mest trovärdig inom 
kulturen. Den tredje nivån är artefakter som består av fysiska och kulturella intryck 
som kan observeras inom organisationen, fysiska artefakter kan vara en speciell 
inredning, tavlor eller klädkod på arbetsplatsen (Jacobsen & Thorsvik, 2009). 

För att koppla samband en organisationskultur med datadriven kultur är ett en 
organisationskultur omfattar nästan alla delar i en organisation, att ha en stark 
kultur främjar till gemenskap och de beteendemönster som finns inom 
organisationen. Därför har organisationskulturen en stor inverkan på hur 
organisationen ser på sin egen data. Det är i organisationskulturen som har en 
påverkan på organisationens förmåga att ta tillvara på data eller inte (George & 
Gupta, 2016). 
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3 Problemformulering  
Detta kapitel tar upp problemet som ska undersökas är och varför. 
Frågeställningen presenteras och vad som är syftet med undersökningen och 
avgränsningar som gjorts. 

Många organisationer har gjort stora investeringar i data warehouse, investerat i 
dataanalysverktyg och rekryterat dataspecialister för att ta hand om detta. Men trots 
stora investeringar är det fortfarande svårt för organisationer att göra positiva 
resultat på sina investeringar (Ross, Beath, & Quaadgras, 2013). Investeringarna ger 
dock en större möjlighet att kunna göra bättre analyser och ta bättre beslut, detta 
ökar möjligheten för att få ett positivt resultat på sina investeringar (Mazzei, 
McShea, & Oakley, 2016). Många organisationer samlar in data i stora mängder så 
kallad Big Data, för att kunna göra analyser och rapporter av data används Business 
Intelligence (se kapitel 2 för mer förklaring). I datadriven kultur ingår dessa begrepp 
och för att kunna samla in data och göra analyser tillkommer det en rad olika 
metoder och steg. Det är därför det blir väldigt komplext, om en organisation ska 
klara av detta krävs det ofta en stor förändring i organisationskulturen i få en bättre 
datadriven kultur. 

Det är svårt för organisationer att ändra sin kultur till att bli mer datadrivna, att hitta 
rätt dataspecialister och få den befintliga personalen som finns inom en organisation 
att ändra sitt tänkesätt, lära sig nya färdigheter och tillmötesgå ett nytt affärssystem 
är svårt och kräver därför mycket jobb (Watson, 2016). Många organisationer har 
starkt behov av att ha tydliga ledare med erfarenhet för att kunna ta tillvara på sina 
investeringar i organisationen. Med detta krävs det att organisationsledningen inför 
en stark organisationskultur med en datadriven kultur för att kunna tillvara på sina 
investeringar (George & Gupta, 2016). Alla anställda oavsett nivå inom en 
organisation har en viss skyldighet att fatta egna beslut och då blir det svårt om 
anställda tar beslut på magkänsla och inte kan ta beslut som baseras på data 
eftersom det är det primära inom en datadriven kultur (George & Gupta, 2016). 

Det finns principer om vad som är bra och vad som är dåligt i en datadriven kultur. 
Att kunna etablera en datadriven kultur inom organisationer har vistas sig vara svårt 
och att hitta dessa framgångsfaktorer behöver därför dokumenteras. Datadriven 
kultur är ett relativt nytt begrepp inom organisationer och det finns få organisationer 
som beskriver hur de arbetar med att etablera en datadriven kultur. Men begreppet 
datadriven kultur har allt mer blivit efterfrågat och många organisationer vill kunna 
utnyttja data på ett bättre sätt än vad de gör idag. Att införa en datadriven kultur på 
en organisation skulle det kunna var lösningen på de problem som finns inom att ta 
tillvara på data. Den litteratur som finns är fragmenterad och det saknas en 
sammanställning som kan beskriva hur organisationer jobbar med att etablera en 
datadriven kultur. Genom att undersöka hur organisationer jobbar med att etablera 
en datadriven kultur, kan det hjälpa organisationer att förstå vad som krävs för att 
åstadkomma en bra datadriven kultur?  

3.1 Frågeställning 
Studien består av en huvudfråga och frågan som ska besvaras är: 
 
Fråga: ”Hur arbetar organisationer med att etablera en datadriven kultur?” 



 10 

3.2 Syfte 
Syftet men denna undersökning är att ta reda på hur organisationer jobbar med att 
etablera en datadrivenkultur. Eftersom det finns svårigheter för organisationer att 
etablera en datadriven kultur är det viktigt att hitta de framgångsfaktorer som finns 
och kunna klargöra dessa. Ett förväntat resultat på studien är att den ska kunna 
belysa dess för- och nackdelar samt ge riktlinjer på hur organisationer bör jobba för 
att etablera en datadriven kultur.  

3.3 Avgränsning 
För att besvara studiens frågeställning kommer enbart två olika datainsamlingar att 
används som datainsamlingsmetod, intervjuer och en litteraturstudie. Inga andra 
datainsamlingsmetoder kommer att utföras och en avgränsning i litteraturen som 
riktar sig mot om hur organisationer arbetar för att etablera en datadriven kultur 
kommer att genomföras. 

3.4 Tidigare forskning 
Det finns ingen tidigare sammanställd forskning som beskriver hur organisationer 
arbetar med att etablera en datadriven kultur. Den litteraturen som finns beskriver 
oftast vad det är och vad det innebär att ha en datadriven kultur. En bok som heter 
”Data driven” som är skriven av Andersson(2015) beskriver vad det innebär att vara 
datadriven men beskriver inte hur organisationer arbetar för att etablera en 
datadriven kultur. En undersökning från Watson(2016) som beskriver hur mycket 
bättre avkastning organisationer skulle få på sina investeringar om de hade ett mer 
data centrerat-tänk i sin organisation vid införandet av en datadriven kultur. Det 
finns även forskning från McShea, Oakley och Mazzei(2016) som belyser vikten att 
ha bra ledare i organisationer som kan vara med att leda och stötta organisation i en 
datadriven kultur. Watson och Hill(2009) gjorde en undersökning vid införandet av 
analysverktyg i en organisation. Införandet av analysverktygen resulterade i att 
organisationsledningen kunde få bättre koll på vad som hade hänt i en organisation 
via rapporter som bygger på data inom den egna organisationen. Detta medförde att 
slutanvändarna kunde ta bättre beslut och de fick ett kvitto på om deras prestation 
var bra eller dålig från rapporterna.  
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4 Metod 
I detta kapitel beskrivs metoden som används samt vilka steg och hur de ska 
genomföras för att besvara frågeställningen. 

Utifrån den beskrivande problemställningen i kapitel 3 om svårigheterna kring en 
datadriven kultur och för att kunna besvara frågeställningen ska en sammanställning 
utföras på den litteratur som finns om datadriven kultur. Litteraturen är idag 
fragmenterad och den kommer att sökas igenom för att hitta de kännetecken som 
finns med att etablera en datadriven kultur. För att kunna utföra detta behövs en 
tydlig och strukturerad vetenskaplig metod. Att söka genom ett urval av empiriska 
resultat kan ge mer information om fenomenet (Kitchenham & Charters, 2007). Den 
vetenskapliga metod som kommer att användas är en systematisk litteraturstudie. 
Varför har en systematisk litteraturstudie valts som metod för att samla in 
informationen? En systematisk litteraturstudie är ett sätt att identifiera, utvärdera 
och tolka informationen som är relevant för frågeställningen för studien 
(Kitchenham & Charters, 2007). 

Enligt Kitchenham & Charters (2007) är det bra att använda sig utav en systematisk 
litteraturstudie när: 

• Studien ska sammanställa bevis och resultat från en speciell teknologi eller 
användningssätt. Exempelvis att sammanfatta empiriska bevis och för och 
nackdelar som finns för en specifik metod. 

• Studien ska identifiera eventuella luckor som finns inom aktuell forskning och 
kunna föreslå nya områden för ytterligare undersökningar. 

• Studien ska undersöka och testa empiriska bevis som kan motsäga eller stödja 
de hypoteser som finns eller att kunna skapa nya hypoteser. 
 

Studien ska undersöka hur organisationer arbetar med att etablera en datadriven 
kultur. För att kunna göra undersökningen och besvara studiens frågeställning 
kommer det krävas ett strukturerat tillvägagångs och genomgång av den befintliga 
litteraturen. Därför har en systematisk litteraturstudie valts som den primära 
metoden och att använda sig utav en systematisk litteraturstudie kändes det mest 
logiska för att kunna besvara studiens frågeställning. Kitchenham & Charters (2007) 
skriver att det är en bra metod när en sammanställning av empiriska bevis ska hittas. 
Att förska sammanställa den  litteratur som finns om hur organisationer jobbar med 
att etablera en datadriven kultur är också målet med studien. En anledning till varför 
en systematisk litteraturstudie ska genomföras är att det ökar möjligheten till att 
resultatet inte heller blir partiskt, vilket också är viktigt om resultatet ska bli så 
trovärdigt som möjligt (Kitchenham & Charters, 2007). Ett förväntat reslutat av den 
systematiska litteraturstudien är att kunna hitta litterattur som kan belysa hur 
organisationer arbetar med att etablera en datadriven kultur.  

Ytterligare en vetenskaplig metod kommer att användas för att samla in information 
om hur organisationer arbetar för att etablera en datadriven kultur. Informationen 
ska komma från personer som idag jobbar inom en organisation som har kunskap 
om datadriven kultur. Den metod som kommer att användas är kvalitativa 
intervjuer. Enligt Berndtsson, Hansson, Olsson, & Lundell (2008) är det bra att 
använda sig ut av kvalitativa intervjuer när frågorna ställs på ett sätt att det kan 
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uppstå en diskussion. Därför ska semistrukturerade intervjuer användas, vilket är en 
kombination av frågor som ställs från en intervjuguide som är gjord efter det 
specifika ämnet som ska undersökas. Ett förväntat resultat av de kvalitativa 
intervjuerna är att kunna få en djupare förståelse från respondenterna om hur 
organisationer arbetar med att etablera en datadriven kultur och att få till en bra 
diskussion om ämnet samt få en bättre förståelse till de eventuella problem som 
finns med att ha en datadriven kultur. 

De semistrukturerade intervjuerna kommer att utföras efter att den systematiska 
litteraturstudien är utförd. Varför detta genomförs är att resultatet av 
litteraturstudien ska används för att kunna ställa de rätta frågorna till 
respondenterna som ska intervjuas. Att använda sig utav en systematisk 
litteraturstudie och semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetoder kan 
information från två olika vinklar täckas och därför kan förståelsen för studien ökas. 
De två datainsamlingarna kan tillsammans bidra med en djupare kunskap om 
resultatet. Samtidigt kan resultatet få en spridning i svaren när två 
datainsamlingsmetoder används vilket i sin tur bidrar till en bra diskussion om vad 
som är likställt eller skiljer sig åt i litteraturen och i respondenternas empiriska 
erfarenheter i en organisation. 

Nedanstående figur (figur 3) visar en modell hur den tänkta arbetsprocessen ska se 
ut för studien. Den är uppdelad i olika steg där varje steg är en övergripande 
beskrivning hur det kommer se ut. Varje ruta i modellen visar övergripande de olika 
stegen i studiens metod och varje pil visar i vilken tur och ordning metoden kommer 
att ske i, från steg 1 vidare till steg 2 osv.  Steg1 är att göra en litteraturstudie när 
sedan analysen är klar av litteraturstudien kan de kvalitativa intervjuerna påbörjas i 
steg3. Varför inte steg3 kan påbörjas tidigare är att intervjufrågorna kommer på att 
grundas på resultatet av litteraturstudien. När analysen av litteraturstudien och 
analysen av de kvalitativa intervjuerna(steg4) kan ett resultat sammanställas och 
presenteras för att slutligen göra en avslutande diskussion om studien, steg6. 

 

 

 

Figur3 Modell av arbetsprocessen. 
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4.1 Systematisk litteraturstudie  
I en systematisk litteraturstudie är det viktigt att utifrån studiens undersöknings 
intresse definiera en plan på hur problemet ska undersökas, vilka källor ska 
användas och vilken av den information som hittas som ska exkluderas och 
inkluderas (Machi & McEvoy, 2016). Det finns sex stycken steg som bör genomföras 
vid en systematisk litteraturstudie som enligt Machi & McEvoy (2016) är:  

1. Identifiera problemet och definiera en frågeställning 
2. Utforma en plan hur undersökningen ska gå till 
3. Sök och samla litteraturen   
4. Tillämpa kriterier för inkludering och exkludering 
5. Tillämpa kvalitetsbedömning för kritisera och dra slutsats 
6. Skriva slutsats 

När en litteraturstudie ska genomföras gäller det att vara förberedd mentalt och 
konstruerat en utförlig plan på hur processen av litteraturstudien ska gå till. Viktigt 
är att processen dokumenteras för att kunna beskriva hur själva litteraturstudien har 
gått till för att öka tydligheten på studien. Genom att ha en tydlig dokumentation och 
beskrivning ska det öka förståelsen för de val och avgränsningar som har gjorts som 
har lett fram till litteraturstudiens slutsats (Machi & McEvoy, 2016). 

Enligt Jesson, Matheson & Lacey(2011) är det viktigt att delge:  

• Vilka databaser som använts 
• Datum när sökningarna skedde 
• Vilka år som togs med i sökningarna 
• Vilka sök fraser och har använts 
• Antal sökträffar sökningarna har resulterat i 
• Kriterier för: 

• Inkludering av artiklar 
• Exkludering av artiklar 

 

Att arbeta fram en tydlig frågeställning är en av de viktigaste delarna i en systematisk 
litteraturstudie. Frågeställningen ska vara den som driver hela processen och vara 
orsaken till varför studien görs. De inkluderings och exkluderings kriterier som tas 
fram bör grundas på den framtagna frågeställningen och kriterierna ska vara tydliga 
att de kan tolkas korrekt. När information  samlas in krävs det tydliga söktermer för 
att kunna besvara frågeställningen. Dessa söktermer kan vara svåra att ta fram och 
görs helst tillsammans med en handledare för studien. När sökprocessen är klar kan 
den framställas i dataposter och analysprocessen kan presentera ett svar, då kan 
frågeställningen kan besvaras (Kitchenham & Charters, 2007). Allt detta innebär att 
frågeställningen ska vara tydlig för att underlätta att hitta söktermer som kan 
användas för att hitta relevant litteratur. De avgränsningar som gjorts ska underlätta 
att begränsa litteraturen i sökprocessen. Exkludering och inkluderingskriterier ska 
tas fram med hjälp av den aktuella frågeställningen för denna studie. 

I figur 4 nedan visas en modell över hur arbetsprocessen över litteraturstudien 
kommer att se ut. Den övergripande modellen är uppdelad i tre steg planering, 
sökning och analys. Pilarna i modell visar hur metoden tar sig vidare till nästa steg i 
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arbetet av litteraturstudien och allt sker i sekvens. I analyssteget ingår det även att 
presentera resultatet av analysen. 

 

Figur4. Modell över litteraturstudie  

4.1.1 Sökterm 
Att hitta en sökstrategi med tydliga söktermer eller sökord som hjälper studien att 
besvara frågeställningen. Med hjälp av bakgrundsinformationen (se kapitel 2) och 
handledaren och med en enklare pilotstudie har denna studie tagit fram de mest 
lämpliga sökorden som ska hitta relevant litteratur för litteraturundersökningen 
(Kitchenham & Charters, 2007). 

4.1.2 Inkluderingskriterier  
Att definiera inkluderingskriterier är viktigt eftersom det är dessa kriterier som ska 
beskriva om en aktuell artikel ska tas med eller inte. Kriterierna ska bygga på 
frågeställningen och definieras tydligt ifrån början dock kan de förfinas under 
processens gång (Kitchenham & Charters, 2007). 

Studiens formulering av inkluderingskriterier för om litteraturen ska ingå ser ut som 
följande: 

Inkludering: 

• Litteraturens språk ska vara på engelska eller svenska 
• Ska vara relevant för att kunna besvara frågeställningen 
• Ska vara litteratur inom Software engineering 
• Ska vara öppen för nedladdning 
• Litteraturen ska ta upp de förutbestämda söktermerna i antingen i titel eller i 

abstrakt. 

Bara litteratur som är på svenska och engelska kommer användas på grund av att 
kunskap inte finns för fler språk. Inkludera relevant litteratur för datadriven kultur 
som kan beskriva, förklara och hjälpa till att besvara studiens frågeställning. De 
artiklar som hittas ska vara pree-reviewed för att säkerhetsställa att artiklarna är bra 
och har genomgått den akademiska processen för att författarna ska få publikation. 

4.1.3 Databaser 
Att välja ut bra databaser att söka i är betydelsefullt för att hitta relevant litteratur. 
Motivera och välja tydlig och lämplig sökstrategi för att besvara frågeställningen är 
vitalt. Det behövs göra sökningar i flera olika databaser eftersom en databas inte kan 
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hitta all relevant litteratur. Dock så kan inte alla databaser tas med utan tre stycken 
databaser kommer användas, databaserna som valts är de mest relevanta för 
informationsteknologi vilket också Kitchenham & Charters(2007) bekräftar. 

Databaser som har valts är: 

• IEE EXPLORE  DIGITAL LIBARY  
• ACM DIGITAL LIBARY 
• ScienceDirect  

Valet av databaser har ett bekvämlighetsurval använts för att välja databaserna. Det 
största anledning till detta är att databaserna finns att tillgå via Högskolan i Skövdes 
bibliotek. Dessa tre databaser innehåller litteratur inom ämnet 
informationsteknologi och anses vara bäst lämplig för att hitta litteratur och för att 
besvara frågeställningen. Även Kitchenham & Charters (2007) rekommenderar 
databaserna eftersom frågeställningens ämne berör software engineering. En viss 
typ av snöbollseffekt kommer att tillämpas vid sökningarna av artiklar. Vilket 
innebär att en aktuell litteraturs referenslista kommer granskas för att eventuellt 
kunna finna mer relevant litteratur som kan ingå i studien. Vilket också medför att 
mer litteratur kan hittas som inte var synlig vid sökningarna i databaserna. Vilket 
kan leda till att mer litteratur kan analyseras och ingå i studiens slutsats.  

4.1.4 Analysmetod 
När data och resultat ska presenteras från en litteraturundersökning är det centralt 
att reflektera över syftet och det måste alltid ligga i framkant vid presentation av 
resultatet (Berndtsson, m.f.l, 2008). Det finns flera olika sätt för att presentera och 
analysera data i en litteraturundersökning. Men utiifrån studiens problemställning 
har Grounded theory valts som analysmetod. Varför Grounded theory har valts är 
att det ger studien möjligheten till att kategoreisera upp litteraturen på ett tydligt sätt 
och för att få en bra överblick av litteraturen när analysen och resultatet ska 
framställas.   

Grounded theory bygger på toalt fem steg och dessa steg kan användas iterarivt. 
Stegen är definiera, söka, välj, anlysera och presentera. Nedan beskrivs stegen i 
Grounded theory ytterligare med hjälp av Wolfswinkel, Furtmueller & Wilderom  
(2011): 

Definiera 

• Första steget ska inkluderingskriterierna fastställas. Bestämma vilka 
databaser som ska användas för att söka i samt definiera de söktermer som 
ska användas för att hitta relevant litteratur. 

Börja Söka 

• Nu ska de söktermer och databaser som valts användas för att söka i 
litteraturen 

Välj ut litteratur 

• Den litteratur som väljs ut görs först och främst efter bestämda 
inkluderingskriterer. Dubbletter av litteratur filteras bort. Att välja ut artiklar 
görs lättast i första skedet i  rubrikerna och vad artikeln refererar vidare till via 
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snöbollseffekten. Även citeringar i litteraturen kontrolleras för att bestämma 
kvaliten. Detta är en itterativ process och fortsätter tills inga fler relevant 
litteratur hittas längre eller när resultatet känns mättat. 

Analysera 

• Det finns tre steg att anlysera sin litteratur och detta kan ske via öppen 
kodning, axiell kodning och selektiv kodning.  Med öppen kodning menas 
med att litteraturen granskas  för att hitta mönster i form av begrepp på en 
hög abstraktnivå. Utifrån mönster och samband väljs sedan variabler ut och 
dessa ska stämma överens med  frågeställningen och syftet för 
litteraturundersökningen. Vid Axiel kodning börjar dessa variabler utvecklas 
till huvudkategorier och ska delas upp i olika underkategorier. Vid Selektiv 
kodning ska dessa kategorier stärkas genom att granska och strukturera upp 
de befintliga kategorierna ytterligare. Det är i den Selektiva kodningen som 
reslutatet av litteraturstudien ska arbetas fram och besvara frågeställningen. 

Presentera 

• På ett kategoriskt och strukturerat sätt ska resultatet av analysen presenteras. 

4.2 Kvalitativ intervju  
När analysen och resultatet från litteraturstudien har sammanfattas kommer 
intervjuer att utföras för att samla in information om hur datadriven kultur ser ut i 
verkligheten. De personerna som ska intervjuas ska helst jobba på ett större företag 
som är datadrivet, den metod som kommer att användas är semistrukturerad 
intervju. Semistrukturerad intervju är enligt Berndtsson, m.fl(2008) en öppen form 
av intervju som är vanlig när kvalitativ forskning ska genomföras. 
Semistrukturintervju har frågor som är öppna vilket menas med att stängda frågor 
som det går att svara ”ja/nej” eller ”kanske” på ska undvikas. Målet med frågorna är 
att svaren ska bli så beskrivande som möjligt och där svaren kan leda till en 
diskussion (Berndtsson m.fl, 2008). Enligt Berndtsson, m.fl (2008) är svårigheten 
med intervju är att forskaren är oerfaren och det kan bli svårt att hitta de rätta 
frågorna som berör ämnet på korrekt sätt för studien. De intervjuer som genomförs 
ska sedan transkiberas för att kunna jämföras med resultatet av litteraturstudien. En 
intervjuguide med frågor om datadriven kultur kommer att skapas och den kommer 
att användas som grund i de  semistrukturerade intervjuerna, samtidigt kommer det 
finnas utrymme för en längre diskussion om sådan uppstår. Intervjuerna kommer 
även spelas in så att de kan sparas och lyssnas på i efterhand för transkibering. Innan 
varje intervju kommer den som ska intervjuas få veta de etiska aspekterna som är 
vikigta vid intevju av respondenter,dessa aspekterna besrkiv i följande kapitel 4.2.2. 

Figur 5 beskriver hur intervjuprocessen kommer se ut som består av Intervjufrågor, 
Intervjuer, Analys och Sammanställning. Intervjuprocessen är uppdelad i fyra olika 
steg där pilarna indikerar på hur arbetet från utformning av intervjufrågar till 
sammanställningen av svaren från intervjuerna ska gå till, vilket ska ske i sekvens. 
Det första steget är skapandet av intervjufrågor som baseras på resultatet av 
litteraturstudien. Det andra steget består av att intervjerna genomförs och 
transkriberas för vidare analys. Steg tre utförs analysen av transkiberingarna vilket 
bygger på Grounded theory. Det sista steget kommer resultatet från intervjuerna och 
litteraturen sammanställas för att kunna besvara studien frågeställning. 
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Figur5. Modell över intervjuprocess 

 

4.2.1 Analys metod  
För att kunna analysera intervjuerna så ska metoden ”Grounded theory” användas. 
Det är samma analysmetod som används i analysen av litteraturstudien (Se kapitel 
4.1.4). Dock så kommer de första stegen i ”Grounded theory” inte att användas. 
Analysen kommer använda sig av öppen-, axiell- och selektiv kodning för att 
kategorisera och identifiera de begrepp som tas upp i de kommande intervjuerna. 
Eftersom intervjuerna kommer genomföras efter att litteraturstudien har utförts så 
kommer litteraturstudiens kategorier och begrepp ligga till grund för analysen av 
intervjuerna.  

4.2.2 Etiska aspekter 
När forskning genomförs är det viktigt att följa aspeketer som 
Vetenskapsrådet(2002) tar upp. Aspekterna är fyra krav som ska efterföljas av 
forskaren och är till för att skydda de personer som ska delta i studien. För att ny 
forskning ska kunna bedrivas krävs det att deltagaren känner sig trygg och vill 
medverka frivilligt. De aspekter som ska efterföljas är Infromationskravet, 
Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 
2002). 

Informationskravet 

Innebär att forskaren ska upplysa och berätta för deltagarna om hur intervjuerna ska 
gå till, varför den utförs och vad som är forskningens syfte. Det är viktigt att 
deltagaren förstår syftet med sin medverkan i forskningen. Deltagaren ska få veta att 
den medverkar frivilligt och har rätt att avbryta när som helst (Vetenskapsrådet, 
2002). 

Samtyckeskravet 

Innebär att alla som är med i studien har rätt att avbryta sin medverkan när som 
helst under den på gående intervjun. Den som har blivit tillfrågad för intervju väljer 
själv om den vill vara med eller inte. Det finns således inte ett krav på att personen 
måste vara med om den har tackat ja först och sedan ångrar sin medverkan. 
Informationskravet innebär också att den som intervjuar inte ska påverka 
deltagarens medverkan och det ska således inte finnas en beroendeställning mellan 
forskaren och deltagaren (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Konfidentialitetskravet 

Innebär att alla uppgifter om deltagarna ska ges största konfidentialitet. Vilket 
kännetecknas med att all känslig information om exempelvis deltagarens eller 
information om en organisation inte skall komma ut till obehöriga. Det skall därför 
inte göras anteckningar i protokoll som kan identifiera enskilda personer av 
utomstående personer i studien. Dock ska det vara möjligt för utomstående personer 
av studien att ta del av dessa anteckningar (Vetenskapsrådet, 2002). 

Nyttjandekravet  

Innebär att alla uppgifter som samlas in ska enbart användas i forskningssyfte. 
Uppgifterna får därför inte lämnas till andra i kommersiellt syfte. Uppgifter som kan 
komma att påverka den enskilde personen kan endast lämnas ut om personen i fråga 
har gett ett särskilt medgivande om detta, annars är det strängt förbjudet inom 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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5 Genomförande 
Detta kapitel tar upp hur processen kring litteraturstudien och intervjuarna 
genomfördes  

5.1 Litteraturstudie 
Den teori som presenteras i bakgrundskapitlet har främst hittas i aktuella 
databaserna samt via snöbollseffekten. Bakgrundskapitlet har skapat en större 
kunskap och förståelse för ämnet datadriven kultur. Litteratur som har använts för 
att besvara frågeställning har sökts i tre olika databaser. Dessa databaser som har 
valts har gjorts i samråd med handledare och att Kitchenham & Charters(2007) 
rekommenderar dessa databaser för software engineering: 

• IEE EXPLORE  DIGITAL LIBRARY  
• ACM DIGITAL LIBRARY 
• ScienceDirect  

Innan den systematiska litteratursökningen påbörjades utfördes en enklare 
pilotstudie för att kunna få fram bra söktermer för att hitta relevant litteratur. Att 
använda sig av termen ”data driven” fick ca 32 000 träffar i databasen ScienceDirect 
vilket inte var hållbart. I samråd med handledaren och resultatet av den enklare 
pilotstudien användes dessa sökord i litteraturundersökningen. 

• ”Data driven culture” 
• ”Data driven fact based” 
• ”Data driven decision” 
• ”Data driven organisation” 

Till viss del har även snöbollseffekt används för att kunna hitta aktuell litteratur men 
detta gjordes inte initialt utan snöbollseffekten användes i de senare stegen i 
analysmetoden. Syftet med de söktermer som har tagits fram användes för att kunna 
hitta hur organisationer jobbar och hur de etablerar en datadriven kultur. 

5.1.1 Stegen i sökprocess 
Sökprocessen presenteras i figur 6 och beskriver hur sökprocessen har gått till. Figur 
6 beskriver hur många träffar som det resulterades i varje databas samt hur mycket 
av litteraturen som togs bort på grund av inkluderingskriterierna. Stegen i processen 
har skett på ett iterativt sätt där sökningarna i en av databaserna har slutförs fram till 
analysen innan nästa sökning gjordes i nästa databas till alla tre databaserna var 
genomsökta. Varje steg kommer att presenteras och visar på hur mycket av 
litteraturen som faller bort i varje steg och hur vilken litteratur som slutligen blev 
kvar för en djupgående analys. 

Databaserna som har används skiljer sig till viss del åt och detta beror alternativen i 
vad som går att söka på. Databaserna IEE EXPLORE DIGITAL och ACM DIGITAL 
går det nämligen enbart att söka på ett alternativ som abstract. I databasen 
ScienceDirect går det att välja att söka både på abstract, title och keywords. Varför 
abstract valdes att sökas på i de två första databaserna var att de fanns en större 
möjlighet att hitta relevant litteratur om söktermerna fanns med i abstract och inte 
enbart i rubriken och nyckelorden. För att kunna göra fler kombinationer har 
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operatorn ”AND” används i sökningar för att kunna kombinera orden. I databasen 
IEE EXPLORE DIGITAL och ACM DIGITAL användes “AND” för att kunna söka 
både på abstract och title av litteraturen. 

 

• IEE EXPLORE DIGITAL LIBRARY utfördes sökningen den 30/3 -2017 
• ACM DIGITAL LIBRARY utfördes sökningen den 30/3 -2017 
• ScienceDirect utfördes sökningen den 29/3 -2017 

 

Resultatet av funnen litteratur i respektive databas var: 286 träffar i IEEE Xplore, 58 
träffas i ACM Digital och 224 träffar i SienceDirect. Vilket innebär totalt antal träffar 
blev 568 i de tre olika databaserna på de givna söktermerna. Nästa steg i processen 
var att göra en kvalitégransking av funnen litteratur samt tillämpa de förutbestämda 
inkluderingskriterierna.  
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Figur6. Processen för urvalet av litteraturen av litteraturundersökningen 

 

Sökning:	
	I	de	angivna	databaserna:	
568	träffar	av	litteratur 

Processens	Steg1	
Tog	bort	som	ej	berörde	Software	Engineering,	Samt	litteratur	som	

kostade	pengar	
196	träffar	av	litteraturen 

 

Processens	Steg2	
Tog	bort	litteratur	via	analys	av	titel	och	abstrakt.	Samt	dubbletter	av	

litteratur.	Tillämpa	inkluderingskriterier	
58	träffar	av	litteraturen 

 

Processens	Steg3	
Tog	bort	litteratur	via	analys	av	abstrakt,	slutsats,	nyckelord.	Försätt	

tillämpning	av	inkluderingskriterier	
24	träffar	av	litteraturen 

 

Processens	Steg4	
Tog	bort	litteratur	via	analys	abstrakt,	slutsats,	nyckelord	och	fulltext.	

Samt	dubbletter	av	litteratur.	Tillämpa	inkluderingskriterier	
18	träffar	av	litteraturen 

 

Processens	Steg5	
Djupare	och	mer	genomgående	av	fulltext.	Snöbollseffekten	och	

inkluderingskriterier	tillämpades.	
13	träffar	av	litteraturen 

 

Processens	Steg6	
Ingen	mer	litteratur	efter	snöbollseffekten.		
13	träffar	av	litteraturen	klar	för	analys 
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Processens steg1  

I det första steget togs litteratur bort som inte berörde ämnet Software Engineering. 
Mycket av litteraturen som hittades i detta steg berörde andra ämnen eller kostade 
pengar för att komma åt dem och togs därför bort för att litteraturen inte kunde 
hjälpa till att besvara frågeställningen. Efter detta steg behölls 196 träffar av 
litteraturen (se figur 6). 

Processens steg2  

I det andra steget påbörjades en snabb analys av litteraturens titel och abstrakt för 
att ta kunna fortsätta kunna ta bort den litteratur som inte berörde ämnet. Även 
dubbletter av funnen litteratur kunde tas bort samt att inkluderingskriterierna 
tillämpades. Mycket av funnen litteratur innehöll ordet ”decision” och kunde inte 
kopplas till datadriven vilket var anledningen att mycket att litteraturen togs bort i 
detta steg. Efter detta steg behölls 58 träffar av litteraturen. 

Processens steg3 

I det tredje steget gjordes en mer grundlig översyn av abstrakt, nyckelord och 
slutsatsen. Fortsatt tillämpades även inkluderingskriterierna. De kriterier som var 
mest relevant i detta steg var: ”Ska vara relevant för att kunna besvara 
frågeställningen”. Mycket av litteraturen som togs bort i detta steg var att den inte 
relevant för att kunna besvara studiens frågeställning. Dock var litteraturen inom 
ämnet Software Engineering men var inte relevant för denna studie. Efter detta steg 
behölls 24 träffar av litteraturen. 

Processens steg4 

I det fjärde steget fortsattes läsandet av abstrakt, nyckelord och slutsatsen 
inkluderades i analysen av litteraturen. Den litteratur som var kvar påbörjades även 
läsandet av litteraturen i sin helhet för att få en större uppfattning och förståelse. 
Efter detta steg behölls 18 träffar av litteraturen.  

Processen steg5 

I femte steget av processen gjordes ytterligare en kvalitetsgranskning. Denna 
kvalitetsgranskning var mer genomgående och djupare av varje specifik artikel som 
var kvar. I detta steg kollades även litteraturens referenslista igenom för att kunna 
hitta mer litteratur som var relevant för studien, alltså här tillämpades 
snöbollseffekten.  

Processen steg6  

Via snöbollseffekten tillkom inga nya artiklar. Utan de artiklar som var kvar efter 
detta steg är den slutgiltiga litteraturen som ska vara med i analysen vilket är 13st. 
De artiklar som blev kvar presenteras i tabell1. 
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Utvalda artikel Författare 

1. Big Data framework Firat Tekiner & John A. Kane (2013) 

2. Qulity Issues With Big Data Analystics Sangeeta & Kapil Sharma (2016) 

3. Big data technologies and management: What 
conceptual modeling can do  

Veda C Storey & Il- Yeol Song (2017) 

4. Big Data as a Game changer: Big data-driven world 
need big data-driven ideology 

Gennady Smorodin & Olga Kolesnichenko (2015) 

5. Leveraging data across the building lifecycle  Randal Deutsch (2015) 

6. Linking Business Analytics to Decision Making 
Effectiveness: A Path Model Analysis 

Guangming Cao, Yanqing Duan & Gendao Li (2015) 

7. Toward the development of a big data analytics 
capability 

Manjul Gupta & Joey F. George (2016)  

8. Experience: Succeeding a Data management- BigCo 
attempts to leverage data 

Peter Aiken (2016) 

9. Libraries and Institutional Data Anlaytics: 
Challange and Opportunities 

H. Austin Booth & Dean Hendrix (2015) 

10. Management challanges in creating value from 
business analytics 

Richard Vidgen, Sarah Shaw & David B Crant (2017) 

11. Managing a Big Data project: The Case of Ramco 
Cements Limited 

Debprotim Dutta & Indranil Bose (2015) 

12. On Being Actionable: Mythologies of Business 
Inteligence and Disconnects in Drill Downs 

Nitya Verma & Amy Voida (2016) 

13. The Bones of the System: A Case Study of Logging 
Telemetry at Microsoft 

Titus Barik, Robert DeLine, Steven Drucker & Danyel 
Fisher (2016) 

Tabell1. Valda artiklar för analys i litteraturstudie  

5.2 Kvalitativ Intervju 
Efter att litteraturstudien var klar hade ett resultat tagits fram utifrån den 
systematiska litteraturstudien som hade genomförts. Vilket var ett måste för att få 
fram ett resultat eftersom intervjuguiden skulle grunda sig i resultatet av 
litteraturstudien. Redan tidigt in i studien kontaktades en organisation genom en 
kontakt om en förfrågan om att kunna göra intervjuer hos dem. Organisationen var 
villig att ställa upp men tyvärr gick det i stöpet då inte rätt personer med rätt 
kunskap hade tid eller ej var tillgängliga under tiden när intervjun skulle äga rum. 
Ytterligare en förfrågan skickades ut genom en personligkontakt men dessvärre gick 
inte den intervjun att lösa på grund av att det inte fanns tillräcklig med kunskap hos 
den berörde.  

Tillslut hittades ett bolag som hade den rätta kunskapen och erfarenheten om 
datadriven kultur samtidigt som de var villiga att ställa upp med två personer för 
intervju. Tidsbegränsningen från min sida var knapp eftersom kvalitetsgranskningen 
av litteraturstudien hade tagit mer tid än beräknat samt att de var svårt att hitta tid 
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för intervju. Därför gjordes en intervju när båda personerna var med vilket sparade 
in tid av alla parter. 

Intervjuerna i denna studie är den sekundära datainsamlingsmetoden där av vikten 
lades på den primära insamlingsmetoden vilket är den systematiska 
litteraturstudien. Två respondenter intervjuades vid ett och samma tillfälle ansåg 
räcka för att kunna få in den information som kunde hjälpa till att besvara 
frågeställningen samt möjligheten att få till en diskussion om resultat från 
litteraturstudien. Respondenterna jobbar idag med Business Intelligence och har 
kunskap om olika analysverktyg samt de har kunskap om databaserade beslut. 
Eftersom det var svårt att hitta rätt respondenter med de rätt kunskap genomfördes 
urvalet med ett bekvämlighetsurval vilket ansåg lättast att hitta rätt typ av 
respondenter genom det urvalet. 

Intervjuguiden (se appendix A) som skulle användas som mall under intervjun 
skapades efter att analysen och resultatet av litteraturstudien var klar. 
Intervjuguiden bygger på intervjumetoden semistrukturerade intervjuer som 
beskrivs i kapitel 4.2 vilket bygger på öppna frågor för att främja att en diskussion 
kring frågan skapas. 

Innan intervju påbörjades med de två respondenterna var de viktiga att lyfta 
information om vilka premisser de hade rätt till och dessa premisser innefattade de 
etiska aspekterna: 

1) Syftet med intervjuerna 
Är att kunna förstå hur organisationer jobbar med ett etablera en datadriven 
kultur samt att kunna förstå vad som skiljer sig åt från litteraturen och 
verkligheten från arbetslivet. 
 

2) Deltagandet i intervjun är frivilligt  
Ge information om att det är frivilligt att delta i intervjun och respondenterna 
kan avbryta sin medverkan när som helst om de vill 
 

3) Offentlig handling 
Berätta att studien är en kandidatuppsats inom informationsteknologi och 
den kommer den publiceras via Högskolan i Skövdes databas för 
studentuppsatser där alla har fri tillgång till att ladda ner uppsatserna. 
 

4) Intervju kommer att spelas in? 
Fråga om det är okej för respondenterna att intervju spelas in för att 
underlätta analysen av intervjun vid en transkribering. Det var ok för båda 
respondenterna att gick bra att intervjun spelades in.  
 

5) Hur vill respondenterna framföras? 
Viktigt att ta redo på om de vill vara anonyma eller om det okej för dem att 
publicera deras namn. Båda två ville vara anonyma eftersom de var osäkra på 
om deras uppdragsgivare ville ha det eftersom de själva jobbade med en del 
känslig information. 
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6) Ta del av transkribering och/eller slutrapporten? 

Båda respondenterna fick frågan om de ville ta del av transkriberingen av 
intervjun för att säkerhetsställa att de var anonyma, informerade om att 
transkriberingen ej kommer vara med i slutrapporten utan kommer förvaras 
säkert. Dock ville båda två gärna läsa genom slutrapporten innan den 
publiceras för att de verkligen var anonyma eftersom slutrapporten vid 
publikation är en offentlig handling. 
 

7) Vem är ansvarig för studien och att dessa kriterier har efterföljs. 
Daniel Stein student på Högskolan i Skövde i samband med examensarbete i 
informationsteknologi med inriktning Business Intelligence   
 

Intervjun spelades in på via en Iphone6 och innan intervjun började hade den testas 
för att säkerhetsställa att ljudet från inspelningen var av en godkänd kvalité. Även 
lagring av inspelningen hade testades att den fanns kvar i telefonen när en inspelning 
hade stoppats. Intervjun tog ungefär 40-45min en del av tiden gick åt att berätta och 
förklara punkterna som har beskrivits ovan. Inledningsvis i intervjun ställdes en del 
inledande frågor innan resultatet av litteraturstudien presenterades för att skapa en 
grund för övriga frågor med efterföljande diskussion.   
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6 Analys och Resultat 
I detta kapitel kommer det klargöras hur analysen av den insamlade data har gått 
till och varför den aktuella analysmetoden har valts. För att kunna besvara 
frågeställningen kommer analysen göras med utgångspunkt att hitta hur 
organisationer arbetar med att etablera en datadriven kultur. 

6.1 Litteraturstudie 
Vid den första analysen uppdagades att artiklarna tog upp förutsättningar för att 
kunna etablera en datadriven kultur och inte så mycket om hur organisationer 
arbetar med att etablera en datadriven kultur. Men artiklarna beskriver många 
viktiga steg i hur organisationer ska göra för att etablera en datadriven kultur vilket 
är relevant för att kunna besvara frågeställningen. Artiklarna bygger mycket på det 
som beskrivs i kapitlet Bakgrund 2 i denna studie.  

Analysen har använts sig av Grounded Theory och det första steget i analysen är den 
öppna kodningen av artiklarna. Den öppna kodningen går ut på att läsa genom 
artiklarna och markera det som är relevant för att kunna besvara frågeställningen. 
Resultatet av den öppna kodningen har medfört att tre huvudkategorier har skapats, 
vilket är Big Data, Big Data- management och Datadriven. 

Nästa steg i Grounded Theory är den axiella kodningen resultatet av den axiella 
kodningen är att de tre huvudkategorierna har delats upp i underkategorier. Vilket 
bidrar till att ytterligare hitta mönster i artiklarna för att kunna besvara 
frågeställningen. I detta skede har arbetet av analysen bidragit med mer tydliga 
aspekter på hur organisationer ska kunna lägga grunden för att etablera en 
datadriven kultur, underkategorierna börjar i avsnitt 6.1.1.  

I det sista steget i Grounded Theory är den selektiva kodningen och här ska 
kategorierna stärkas ännu mer via analys av artiklarna. Hur organisationen arbetar 
med att etablera en datadriven kultur visar sig innehålla många olika aspekter och 
vinklar, denna studie försökt att hitta de stora och mest betydelse fulla aspekterna 
utifrån de utvalda artiklarna. Samtidigt visar sig att de artiklar som har valts till den 
slutgiltiga analysen har publicerats från 2013 och senare vilket kan indikera på att 
datadriven kultur fortfarande är nytt och där avsaknaden av äldre och mer aktuella 
artiklar som specificerar sig i ämnet. 

Tabellen (se tabell2) nedan visar hur artiklar är uppdelade efter den öppna 
kodningen med de tre huvudkategorierna. Vidare i analysen kommer den axiella 
kodningen presenteras i de aspekter och underkategorier som har växt fram. 
Resultatet av den selektiva kodningen är det som presenteras i avsnitten med 
följande underrubriker med start i avsnitt 6.1.1.  
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Grounded Theory – Öppen kodning Kategorier 

Artikel 1. Big Data framework (2013) Big Data 

Artikel 2. Qulity Issues With Big Data Analystics 
(2016) 

Big Data 

Artikel 3. Big data technologies and management: 
What conceptual modeling can do, (2017)  

Big Data - Manegement  

Artikel 4. Big Data as a Game changer: Big data-
driven world need big data-driven ideology, (2015) 

Big Data - Manegement  

Artikel 5 .Leveraging data across the building 
lifecycle, Randal Deutsch (2015) 

Big Data - Manegement  

Artikel 6. Linking Business Analytics to Decision 
Making Effectiveness: A Path Model Analysis, (2015) 

Big Data - Manegement  

Artikel 7. Toward the development of a big data 
analytics capability, (2016) 

Big Data - Manegement  

Artikel 8. Experience: Succeeding a Data 
management- BigCo attempts to leverage data, (2016) 

Datadriven 

Artikel 9. Libraries and Institutional Data Anlaytics: 
Challange and Opportunities, (2015) 

Datadriven 

Artikel 10. Management challanges in creating value 
from business analytics, (2017) 

Datadriven 

Artikel 11. Managing a Big Data project: The Case of 
Ramco Cements Limited, (2015) 

Datadriven 

Artikel 12. On Being Actionable: Mythologies of 
Business Inteligence and Disconnects in Drill 
Downs,(2016) 

Datadriven 

Artikel 13. The Bones of the System: A Case Study of 
Logging Telemetry at Microsoft, (2016) 

Datadriven 

Tabell2. Artiklar uppdelning i kategorier, Öppen kodning.  

 

6.1.1 En organisations förändring mot att bli datadriven 
Peter Aiken(2016) har gjort en fallstudie när en organisation skulle gå mot en 
förändring till att utnyttja Big Data på ett bättre sätt för att kunna bli mer datadrivna. 
Under de två åren som Aiken(2016) följde organisationen var de långt ifrån att ha 
lyckats med sin förvandling. Aiken(2016) inriktning var att kunna förstå varför 
många organisationer inte lyckats min sina investeringar där en stor del av 
investering går till teknik och där utmaningarna ofta behandlas med traditionella 
projektbaserade tillvägagångsätt. 

Det första året på fallstudien hade organisationen påbörjat en plan på hur de skulle 
gå tillväga. Peter Aiken(2016) beskriver den i följande punkter: 

• Starta och implementera ett Data Management-team(DM-team) 
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• Bestämma och ge utbildning för organisationens DM-team  
• Utveckla och erhålla ett godkännande från ledningen att genomföra en ny 

datastrategi  
• Utveckla strategi och taktik för förändring 
• Implementera ny organisationsstruktur med hjälp av modellering 
• Börja engagera organisationen på förändring via flera olika projekt. 

 

Även om dessa punkter var tydliga och relativt realistiska att uppnå var resultatet 
efter år ett inte önskvärt. Den nya organisationskulturen som skulle implementeras 
med ett nytt DM-team hade inte kunnat införliva den nya data-strategin. Den 
planerande utbildningen för att skapa ett återväxande DM-team hade inte heller 
startats, utbildningen hade bara blivit ett projekt som inte var klart. De konsulter 
som fanns inom organisationen hade inte kunnat sammanstrålas med erfarna ledare 
eller seniora konsulter. Aiken(2016) beskriv att konsulterna eftersökte en större 
kunskap av affärsmässiga beslut från ledningen, konsulterna saknade själva en 
känsla för att kunna ta dessa affärsstrategier vidare med beslut (Aiken, 2016). 

Organisationen hade efter år ett inte gjort några speciella framsteg i sitt mål att få en 
bättre datadriven kultur (Aiken, 2016). 

I slutet av år två hade de negativa tongångarna fortsatt i organisationen, en ansvarig 
ledare som skulle ha ansvar för utbildning hade slutat till förmån för andra projekt. 
Det fanns ingen sammanhållning inom organisation som pekade mot en förändring.  
Ytterligare en senior hade slutat och vilket skapande ett kunskapsglapp mellan 
konsulterna. Ansvarsområdena som hade delats ut som skulle skapa tydlighet hade 
egentligen bara skapat mer förvirring kring deras roller och om vem som hade 
ansvar. Brist på en högre och mer avancerad IT-support saknades samtidigt som en 
hög press låg på konsulterna för att kunna producera kortsiktiga resultat som ledde 
till kraftiga ansträngningar. Sammanställningen av år två var att organisationen hade 
hamnat längre från sitt mål att få data till en mer strategisk tillgång (Aiken, 2016). 

Peter Aiken(2016) har därför kommit med förslag på vad organisationen ska göra 
inför år tre för att kunna komma närmare de uppsatta målen. Dessa förslag på 
åtgärder skulle fler organisationer dra nytta av. 

Organisationen bör skaffa kvalificerat ledarskap där en kunnig person ska få 
ansvaret över organisationens data tillgångar där personalen måste förstå grunden i 
ett centraliserat data tänk. Bristen på kunskap och förståelse inom kring fördelarna 
och hur data kan utnyttjas på bra sätt skulle bli tydligare. Upprätthålla lämpliga 
förväntningar och betona den framgång som uppnåtts är viktigt för motivationen. 
Samtidigt kunna ändra beteenden och hitta bevis på att ett resultat har uppnåtts är 
bra för motivationen. Men det krävs att resultatet kan mätas från förändringar och 
dessa förändringar kan ta flera år att få positiva framgångar ifrån.  Personalen måste 
förstå vikten i att lyckats och att implementera tydliga strategier. Samt att kunna 
göra grundläggande val mellan innovationer för att förbättra de nya processer som 
har skapats. Men organisationen måste förstå att DM-teamet har initialt svårt att 
både vara effektiva och samtidigt vara innovationskapande. De förändringar som 
krävs för att framgångsrikt implementera nya strategierna kräver en förändring i de 
grundläggande processerna inom affärsstrategier för organisationen (Aiken, 2016). 
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För att kunna blir mer datadriven och få ett mer centrerat data-tänk bör 
organisationen ändra hur projekten utvecklas. Ett klassiskt projekt utgår från en 
strategi, vidare till direkt till hur projektet ska utformas och sen avslutningsvis vilken 
data och information som behövs bestäms efteråt att projektet är designats. Men för 
att få ett mer data-tänk ska organisationen utgå från strategi, vidare till vilken data 
och information som de vill ha med i projektet för att sedan börja med projektet 
(Aiken, 2016) (Se figur 7 nedan för en mer tydlig beskrivning). 

 

Figur.7 Traditionell IT-utveckling mot mer data-centrerat tänkande 

 

De utmaningar som finns med den traditionella IT-utvecklingen (se vänster i figur 7) 
är att data och processer är utformande efter de applikationer som finns att tillgå för 
en organisation vilket gör de svårt behålla och göra ändringar i applikationerna. Att 
återanvända data med de krav som finns är inriktade på applikationen och inte på de 
krav som finns inom organisationens mål i traditionella IT-utvecklingen (Aiken, 
2016). Det första steget i ett data-centrerat tänkande är att fortfarande att följa den 
grundläggande strategin som finns för organisationen. Men nu kan DM-teamet 
koncentrera sig på att välja den arkitektur som lämpar sig bäst för projektet vilket 
leder till att projektet inte skapar överflödiga processer. Fördelarna med ha ett data-
centrerat tänkande är att projekten kan utvecklas till de mål som finns för 
organisationen samtidigt som de kan ge information om vilken typ av data som 
behövs för projektet. Det blir lättare att kunna dela ut data till rätt projekt vilket ökar 
återanvändningen av data (Aiken, 2016). 

Som ett resultat av ett mer data-centrerat tänk är att organisationen kan producera 
bättre och mindre komplexa system som blir lättare att underhålla. Bättre på att 
integrera affärsprocesser med att återanvända data samt skapa bättre och tydliga 
krav (Aiken, 2016). 

6.1.2 Ett ramverk för att hantera Big Data 
Det är tydligt att organisationer behöver samordna datadrivna beslut för att vinna 
konkurrensfördelar. Bearbetning med att integrera mer data bör resultera i bättre 
data och ge bättre detaljerade rapporter för strategiska beslut. Detta kan möjliggöras 
via Big Data och tillgängligheten för data inom organisationen (Tekiner & Kane, 
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2013). Tekiner & Kane (2013) beskriver ett ramverk som består av tre steg och i flera 
olika delar hur Big Data strukturen kan se ut. Syftet med deras ramverk är att få 
organisationer att bli bättre på hantera arkitekturen kring Big Data och genom detta 
kunna få en ökad konkurrensfördel genom att tillåta organisationsledningen att få en 
bättre kontroll på Big Data (Tekiner & Kane, 2013). 

Ramverket som Firat Tekiner & John A. Kane (2013) har utvecklat bör på sikt ge en 
bra grund för att utveckla och hantera Big Data samt kan ramverket identifiera 
organisationer svagheter och kärnkompetens. Ramverket består av tre steg: 

1. Identifiera flera olika datakällor – Välj ut rätt data 
2. Dataanalys och modellering 
3. Organisationens data och dess tolkning 

Steg1 innebär att kunna identifiera olika och osäkra datakällor gamla som nya. Detta 
görs genom att identifiera varje källa med rätt metadata och med rätt processer. 
Flera olika datakällor kan därför integreras med varandra för att kunna skapa ett 
syfte och mening med varför en organisation sparar ner data. Detta är ett viktigt steg 
i att kunna skapa konkurrensfördelar och är grunden i att skapa mervärde åt data 
(Firat Tekiner & John A. Kane, 2013). 

Steg2 bygger på den information som kommer från steg1 detta görs genom analyser 
och prediktiva modeller för att hitta relationer och mönster som inte var kända från 
början. Data kommer från olika datakällor både interna och externa vilket gör att en 
organisation kan fatta strategiska beslut på data. Organisationen ska bygga sina 
analyser på nutid och framtid snarare än de traditionella analyserna om dåtid för att 
vara datadrivna. Det kräver det ett tydligt samarbete mellan managementnivån och 
den tekniska nivån inom organisationen(Firat Tekiner & John A. Kane, 2013). 

I steg3 ska informationen ifrån steg1 och modeller som har tagits fram i steg2 knyttas 
samman. I databaserna finns det ostrukturerad data och därför kan det inte finnas 
en standardmodell som kan organisera data. Det har kommit verktyg i form av 
programvaror som kan organisera data med hjälp av indexering som kan ge en 
snabbare åtkomst. Verktygen är en viktig grund i att kunna presentera och 
visualisera data på ett tydligt sätt. Åtkomsten till data är viktig och det ska gå snabbt i 
att komma åt data även om datamängden ökar. Bra och tydliga rapporter är ett 
måste för att kunna tolkas på rätt sätt, vilket i sin tur kräver en välutbildad 
personalstyrka för att lösa detta (Firat Tekiner & John A. Kane, 2013). 

6.1.3 Definiera var organisationen befinner sig 
Ett sätt att kunna förstå sin verksamhet är att kunna veta var organisationen 
befinner sig är något som både Aiken(2016) och Deutsch(2015) tar upp som en viktig 
aspekt i sina artiklar. Detta för att undersöka om organisationen är data-tillgängliga, 
data-informerande eller hur datadrivna de är idag samt att det kan vara en mix av de 
tre (Deutsch, 2015). Om organisationen får koll på detta kan det ge stor skillnad på 
resultaten och hållbarheten på analyserna samt ge indikationer på var kunskaps 
saknas och var svagheterna finns (Aiken, 2016 & Deutsch, 2015). Många 
organisationer stannar ofta kvar i stadiet att vara dokuments-centrerade och missar 
där av fördelarna att vara datadriven (Deutsch, 2015). För att kunna ta reda på var 
organisationen befinner sig kan de enligt Deutsch(2015)  ta reda på dessa termer: 
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• Data- tillgänglighet: Organisationen är medveten om att de sparar data 
men de utnyttjar den inte 

• Data- information: Om organisationen använder data som en faktor i 
beslutprocessen. 

• Datadriven: Där data inom organisationen är av största prioritet och 
samtidigt i beslutprocesserna. 

Det finns problem att organisationer har svårt att kallas sig själva för datadrivna 
eftersom de tror att termin innebär att alla mänskliga beslut upphör, vilket inte är 
fallet. Därför finns de organisationer som själva mer definierar sig som att ha 
datatillgänglighet som approach för organisationen. Men att vara datadriven till 100 
% är svårt för några av besluten kommer tas på en vis intuition. Organisationer som 
utnyttjar data med dess teknik och processer och tillåter datadrivna beslut har en 
datadriven kultur, besluten som tas resulterar att ca 80 % tas genom data och dess 
rapporter (Deutsch, 2015). 

Att kunna bygga en stark organisation är att det viktigt att ta reda på var den aktuella 
organisationen befinner sig, var resurserna finns och saknas men även också på 
vilket sätt organisationen använder sig data (Gupta & George, 2016 & Booth & 
Hendrix, 2015). Utnyttjar organisationen sin data väl är det viktigt att fortsätta att 
främja att de anställda baserar sina beslut på data. De organisationerna som inte 
använder sin data tillräckligt måste ledningen pusha och utbilda personalen på alla 
nivåer i organisationen i att kunna ta beslut som baseras på data, vilket kommer leda 
till att en organisation blir mer datadrivna (Gupta & George, 2016). 

6.1.4 Informationshantering och strategi för att bli datadriven 
En forskningsstudie baserat på 740 svar från företag i England visar att 
affärsanalyser och rapporter har en positiv inverkan på informationshantering kring 
data när det kommer till datadriven miljö, vilket i sin tur har en positiv effekt på 
beslutprocesserna. Studiens resultat visar också att beslutsprocessen kring 
rapporterna från affärsanalyserna inte skiljer sig åt mellan medelstora och stora 
organisationer. Men det som kan skilja sig åt är vad arbetsområdet hos 
organisationen exempelvis inom tillverkningsindustrin eller inom yrkesmässiga 
tjänstebranschen (Cao, Duan & Li, 2015). 

Studien visar att det finns en svårighet att effektivisera affärsanalyserna men att ha 
en datadriven kultur är positivt att det hjälper organisationen till att bli bättre på sin 
informationshantering och för affärsanalyser. Ska organisationen kunna dra nytta av 
sina affärsanalyser bör de ha en datadriven miljö annars kan de affärsanalyserna som 
tas fram via analysprogram inte utnyttjas på rätt sätt och blir för oproduktiva (Cao, 
Duan & Li, 2015). 

Studien visar även att när en organisation har utvecklat en strategi, en tydlig 
målsättning med bra processer till att kunna använda affärsanalyserna bidrar detta 
till att få ett bra beslutsfattande inom organisationen. Organisationen ska också 
fokusera på att utveckla informationsflödet tillsammans med analysprogrammen 
som finns. Vilket kan leda till att organisationen får en bättre och tydligare miljö på 
hur en organisation ska arbeta vilket ger en bättre datadriven kultur (Cao, Duan & Li, 
2015).   

Att införa en datadriven kultur för en organisation krävs det en förändringen sker 
inom ledarskap och hur ledning i företaget styr (Booth & Hendrix, 2015). Booth & 
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Hendrix(2015) har studerat ett exempel på hur ett universitet kan få en datadriven 
kultur och deras förslag är att biblioteket på universitet ska bli kärnan av 
förändringen eftersom mycket av den personalen har administrerade kunskaper. 
Dock ska de seniora personerna inom dataanalysprogrammen leda förändringen 
eftersom de har mest kunskap inom systemet. Första steget är kunna skapa en 
beslutfattande ledning som kan ta beslut om förändringarna. Vara motiverade att 
kunna experimentera med nya dataverktyg, lösningar och med nya metoder som ska 
arbetas för att etablera en datadriven kultur (Booth & Hendrix,2015). Som Peter 
Aiken(2016) beskriv i sin undersökning (se figur 7) är det viktigt att börja med sina 
strategiska frågor innan datainsamlingen påbörjas vilket också Booth & 
Hendrix(2015) bekräftar. Ett viktigt steg i förändringen till att bli mer datadriven är 
att kunna visa upp data från rapporter för att bygga bevis för att kunna ta beslut. 
Eftersom en viktig del att bli mer data-centrerade är att ta bort tidigare traditioner 
som bygger på magkänsla och de anekdoter om vad som har hänt (Booth & 
Hendrix,2015). 

6.1.5 Konceptuell modellering och tydlig grund i att spara data 
Konceptuell modellering har från början varit inriktad på att kunna organisera data. 
Men för att konceptuell modellering inom en organisation ska fungera måste den 
kunna förstås och vara accepterat från det både den tekniska- och 
managementperspektiv sidan. Med konceptuell modellering kan de beskriva 
semantiken för hur en programvara fungerar, beskriva hur förändringsprocessen ska 
se ut och hur interaktioner med användargränssnitts kan se ut. Konceptuell 
modellering bidrar till att kunder och analytiker kan förstå varandra vilket i sin tur 
ger en bättre kommunikation mellan parterna. Konceptuell modellering är 
användbar när komplexa idéer ska förklaras och till att förstå arkitektur och förstå 
databaststrukturen. Det är viktigt att Big Data inom en organisation kan modelleras 
upp för att kunna visa och säkerställa att data kommer från riktiga värden. Det är 
viktigt att en organisation har anställt analytiker som kan begreppsmodellering, 
detta för att kunna både extrahera, hantera, analysera och visualisera resultat som 
kommer ifrån Big Data (Storey & Song, 2017). 

För att kunna bygga en tydlig grund för att spara Big Data kan modellering vara till 
stor hjälp för att öka kunskap, öka tydligheten i vad som ska göras samt bidra till att 
hantera de ”5 Vs of Big Data” som beskrivs i kapitel 2.2 I denna studie. Dessa är: 

• Volume: Sparad data kan organisera, identifieras och kan således beskrivas 
viktiga data och dess metadata med konceptuell modellering (Storey & Song, 
2017) 

• Velocity: Data måste kunna filtreras fram och med konceptuell modellering 
kan det bidra med att kunna ta fram data som behövs (Storey & Song, 2017). 

• Variety: Konceptuell modellering kan modelleras och visa på vilken typ av 
data det finns samt hierarkin i data. Även påvisa resultatet var Big Data har 
sina problem i data warehouse (Storey & Song, 2017). 

• Veracity: Med konceptuell modellering kan kontrollera data kvalitén, hur 
fullständig data är och med dess struktur (Storey & Song, 2017). 

• Value: Konceptuella modeller kan behandla stora dataprojekt, analysera 
projektet för att visa tydligheten och utvärdera projektets resultat (Storey & 
Song, 2017). 
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Konceptuell modellering kan bidra med att lösa problem som finns inom 
organisationer med att spara stora data mängder samt lösa och skapa nya innovativa 
lösningar. Samtidigt måste Big Data kunna förstås av många olika parter i en 
organisation, från databasadministratörer till själva ledningen i organisationen ner 
till vanlig personal vilket är en del av en datadriven kultur (Storey & Song, 2017). 

Om en organisation ska kunna bli datadrivna räcker det inte bara att ändra tekniken 
utan det krävs mycket mer jobb och en del att se över personalens kompetens och 
vilka processer med olika arbetsförlopp som sker i organisationen. Vidgen, Shaw & 
Crant (2017) har gjort en delphi-studie med en utgångspunkt på vad ledningen med 
dess chefer har för utmaningar inom organisation för att bli datadrivna. De resultat 
av deras studie är att organisationer behöver en tydlig data- och analysstrategi där 
personer med det rätt kunskap ska leda förändringen mot en datadriven kultur. En 
förändring mot en datadriven kultur krävs det att organisationen gör en kulturell 
förändring där ledningen i organisationen organiserar IT-personalen för anpassa 
deras förmåga till den nya förändringen mot ett mer centrerat arbetssätt kring data 
(Vidgen, Shaw & Crant, 2017). 

6.1.6 Öka förståelse med utbildning 
Datadriven kultur har en stor betydelse på organisations ekonomi om återväxten 
bland personalen är bra och detta kan ordnas med att utbilda personalen (Smorodin 
& Kolesnichenko, 2015). Detta leder till att personalen får en bättre omfattning om 
vad det innebär när data ska analyseras, vilket ökar flexibiliteten när ett problem ska 
lösas och med utbildning med förståelse för att lösa ett problem som uppkommer. 
Utbildning med en inriktning på ett organisatoriskt lärande är något som Gupta & 
George (2016) tar upp i sin studie, där det är viktigt att kunna öka förståelsens kring 
dataanalyser och affärsrapporters kapacitet och förstå dess möjligheter de har för 
organisationen, vilket leder till en datadriven kultur skapas. Att redan under 
studietiden ge studenter en ökad förståelse till dataanalyser och se de möjligheter 
som finns med att använda sig av data inom en organisation (Smorodin & 
Kolesnichenko,2015). Genom utbildning och med en ökad förståelse skulle hjälpa 
organisationer att bli mer datadrivna (Smorodin & Kolesnichenko,2015 & Gupta & 
George,2016 ). 

Att kunna tillvara på en organisations befintliga kompetens kan vara till stor vinning 
rent ekonomiskt för organisationen. En fel rekrytering av anställd kan ge onödiga 
utgifter under provanställningen därför är det viktigt att se över befintlig personals 
kompetens och ge dem utbildning istället (Gupta & George, 2016 & Booth & Hendrix, 
2015). En av de största tillgångarna en organisation kan ha är deras egna anställda, 
därför är det viktigt att kolla var kompetensen redan finns och var någonstans en 
organisation saknar kompetens och göra rekrytering där istället. Rekryteringar av 
personer kan både handla om personer inom ledarskap och inom de tekniska (Gupta 
& George, 2016 & Booth & Hendrix, 2015). 

6.1.7 Utmaningar i att vara datadriven 
Etablera en tydlig ”färdplan” 
Dutta & Bose (2015) genomförde en studie vid införandet av att utnyttja data på ett 
mer centrerat sätt i projekt för att kunna gör mer insiktsfulla beslut baserat på data, 
studien genomfördes på en organisation inom tillverkningssektorn. Det som Dutta & 
Bose (2015) belyser som viktigt och för att lyckas är att organisationen måste göra en 
detaljerad strategisk plan på hur genomförandet ska ske. Denna plan kan ses som en 



 34 

vägledning genom hela processen för införandet. Planen ska innehålla hur 
förändringen av grundarbetet ska se ut, innehålla modellering på hur data ska 
förhålla sig till att kunna analysera data och slutligen ska planen beskriva hur 
implementeringen ska ske. Dutta & Bose (2015) har bidraget med i sin studie är ett 
eget ramverk som om hur denna strategiska plan kan se ut. Ramverket ska ses som 
en färdplan för de organisationer som ska införa användandet av Big Data och 
analyser i organisationens projekt. Även om ramverket bidrar till ett att en 
organisation kan få en tydlig färdplan på införandet finns det fortfarande stora 
utmaningar. Dessa utmaningar består i hur kulturen är inom organisationen, är de 
förberedda på en förändring process med nya innovationer som följd? Viktigt att 
cheferna inom organisationen är initiativtagande för att kunna motivera sina 
anställda på förändringen när nya metoder och programvaror ska implementeras. 
Att ha tillgång till en bra infrastruktur och en budget som kan täcka de förändringar 
är också en stor utmaning för organisationen, om de lyckats med detta kan de leda 
till en stor framgång (Dutta & Bose, 2015). 

Använda Kvalitativ data som beslutsunderlag? 
En studie som genomfördes av Verma & Voida (2016)  på en organisation som jobbar 
med mänsklig service. Organisationen jobbade idag med Business Intelligence och 
användes sig av ett analysprogram idag.  Inom organisationen fanns både kvalitativ 
och kvantitativ data där kvalitativa data kom från integrationen med de mänskliga 
kontakterna som skedde i det dagliga arbetet, kvantitativ data var lättare att betrakta 
då den fanns inom affärssystemet. Studien gick ut på att göra intervjuer med fokus 
på hur Business Intelligence kan stödja de utmaningar som finns. De intervjuer som 
genomfördes hos personal på mellanchefs- och toppchefers nivå inom 
organisationen.  Resultatet från studien visade att de som intervjuades hade svårt 
tolka om kvalitativ data som kom från integrationen med de mänskliga kontakterna 
kunde användas när beslut skulle tas. För om organisationen ska vara datadriven och 
få ett data centrerat tänk ska besluten tas från analyserna som härstammar från data 
som finns inom affärssystemet. Samtidigt var det svårt se förhållanden och göra 
analyser med kvalitativa data som fanns. Vilket också skapar problem när analyser 
ska ske på individnivå i organisationen speciellt när det kommer till proaktiv och 
prediktiv analysbeslutfattande (Verma & Voida, 2016).  

Pålitlig data och tillgänglig data 
Pålitlighet är svårt att uppnå och det finns egentligen inget sätt att kontrollera 
strukturen av resultaten från en dataanalys. Det finns flera sätt som vi kan 
kontrollera tillförlitligheten för resultatet av en dataanalys och ett slumpmässigt 
urval är den huvudsakliga metoden för analys av pålitligheten av data (Sangeeta & 
Sharma, 2016). Resultatet av en dataanalys kan inte användas direkt av en 
organisation utan måste tas via mänskliga beslut och om domänkunskap för att 
kunna upptäcka felaktiga eller extrema resultat. Testbarhet av analyser är också ett 
problem att implementera en verifieringsteknik kan testa giltigheten av resultatet. 
Sangeeta & Sharma (2016) menar att data ska vara tillgänglig, ha en snabb åtkomst 
och vara aktuell för ändamålet inom organisationen. Ny data ska hämtas 
kontinuerligt eller ska den gå att hämtas på en viss tid och tidsintervallet från 
insamling till bearbetning ska uppfylla de krav som var uppsatta från början 
organisationen (Sangeeta & Sharma, 2016). 

Skalbarhet och storlek på hur mycket data en organisation sparar ner är en stor 
utmaning. Data kan vara skalbar och sparas ner i olika datalager, för att sedan kunna 
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producera för att används i sekundära lagringsenheter. Det som i sin tur påverkar att 
datavolymen ökar är det krävs större krav på datorresurser och dess 
processorhastigheter. I framtiden kommer det att hindra organisationer från att 
använda sig ut av all hårdvara i systemet kontinuerligt eftersom de nya datasystemen 
och med dess nya tekniker kommer standard datorer som används idag inte räcka till 
utan extern datakapacitet måste köpas in (Sangeeta & Kapil Sharma, 2016). 

Mer forskning kring införandet av datadriven kultur 
Barik m.fl. (2016) har gjort en fallstudie på Microsoft när en övergång till ett mer 
data centrerat beslutfattande skulle införas. I fallstudien gjordes både kvalitativa 
intervjuer och kvantitativa enkäter, svaren identifierar flera utmaningar som finns 
när en datadriven kultur ska införas. Stora utmaningar är att kunna hantera hur data 
ska flöda genom de nya processer som införs i organisationen. Vilket skapar 
dialogiska konflikter mellan olika yrkesroller och arbetslag vilket medför att det 
finna både sociala och tekniska utmaningar när en datadriven kultur införs. Det 
framkom även från respondenterna att de fanns svårigheter med att samordna med 
övriga anställda om att skapa nya insikter. Det fanns även begränsningar och 
svårigheter i att använda de nya analysverktygen om infördes (Barik m.fl.2016). Mer 
forskning behövs för att kunna dra slutsatser, det som Barik m.fl. (2016) menar är 
när fler organisationer har övergått till en mer datadriven kultur så behövs det att 
forskningen kan utveckla nya metoder för att möta de nya utmaningar som finns 
med införandet av datadriven kultur.  

6.2 Kvalitativ intervju  
Analysen av intervjuerna sker med samma analysmetod som i litteraturstudien, 
grounded theory.  Eftersom analysen av litteraturstudien har gjorts innan analysen 
av intervjuarna har de tre huvudkategorierna, Big Data, Big Data-management och 
Datadriven använts som utgångspunkt för vidare kategorisering. Analysen av 
intervjun baseras på transkribering av intervjun för vidare kodning med den nämnda 
analysmetoden.  

Varje delavsnitt nedan kommer att presenteras som en sammanfattning av vad båda 
respondenterna sa under intervjun. Framstående citat har lyfts ut ur 
transkriberingen för att visa vad respondenterna har sagt. Delavsnitten med dess 
rubriker är ett resultat av den axiella och selektiva kodningen av transkriberingarna. 
Som i sin tur bygger på resultatet från den öppna kodningen av huvudrubrikerna 
från litteraturstudien.  

6.2.1 Att kunna hantera Big Data 
I början av intervjun diskuterades vikten av att organisationer kan hantera sin data. 
Båda respondenterna antyder på att det idag ställs väldigt stora krav på ett bra och 
tydligt data warehouse för att klara av dagens hantering av data.  Ganska snabbt in i 
intervjun diskuterades vilken typ av data som skulle hanteras, där framgick det att 
det var viktigare att det fanns mycket data av stora kvantiteter med bra tidsintervall 
för att kunna hitta mönster och samband. Båda respondenterna tyckte att de inte var 
nödvändigt att data som behandlades bestod av 100% datakvalité.   

”Det har typ varit som en ren explosion av data och alla vill egentligen få ut något 
av den, både när det kommer till interna och externa data” (Respondent 1). 
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”Ett data warehouse ska egentligen inte ses som ett sätt att kunna lagra sin data på 
utan de ska ses om ett av flera sätt att lagra sin data på” (R1). 

 ”Om det ska vara 100% datakvalité har ofta en traditionell utvecklad BI-plattform 
så stora krav på sig att vara stabila och optimerade för det, dessa system har det 
svårt att kunna anpassas till nya frågeställningar eftersom de inte är utvecklade 
för det” (R2). 

En större diskussion uppkom om de var viktigt att ha bra datakvalité eller inte 
eftersom litteraturen uppgav att det fanns en stor vinning med det. Båda 
respondenterna förstod självfallet att det var viktigt och betydelsefullt men att det är 
lättare rent teoretiskt sätt att ha 100 % datakvalité men i verkligheten så uppkommer 
det alltid att smutsig data sparas och de blir omöjligt att uppnå det målet. 

6.2.2 När en organisation ska etablera en datadriven kultur 
För att kunna börja att med att etablera en datadriven kultur höll respondenterna 
med om att det var viktigt att se över hur organisationen jobbade idag med sin data. 
Kunna ta reda på om det redan finns en BI-infrastruktur med tillhörande data 
warehouse och analysverktyg eller vilka affärsutmaningar organisationen står inför. 
Det som ofta skapar problem menar respondenterna eftersom de själva jobbar som 
konsulter och med BI-lösningar är att företag ofta sitter på gamla lösningar som inte 
klarar av att hantera kraven.  Men det som företagen bör göra är att förstå hur deras 
infrastruktur ser ut idag och sedan utgå från den. Om företaget är datadriven idag 
med bra lösningar går det alltid att effektivisera verksamheten genom att kolla 
exempel på hur databasen är uppbyggd.  

Om organisationen inte har kommit långt att bli mer datadriven diskuterades en del 
viktiga steg som en organisation bör göra i intervjun. För det första att skapa en bra 
relation mellan IT-avdelningen och med övrig personal med organisationsledningen, 
det handlar om att vid datadriven kultur måste det skapas en ”vi-känsla” där alla 
känner sig delaktiga. Försök att fokusera på de små förändringarna i början och 
skapa mervärde från det läget eftersom nya tekniker och arbetssätt kan ta långt tid 
att lära sig, vilket ställer krav på motivation till förändringsarbetet. Respondenterna 
förespråkande en AGIL-arbetsmetod när implementering skulle ske samt hur 
organisationen ska arbeta med nya arbetssättet. Hitta och anställa rätt personal om 
kompetensen inte redan finns inom organisationen om ny personal anställs kan även 
den befintliga personalen lära sig utav dem med mer kompetens. Slutligen 
diskuterades även den mer tekniska biten av att etablera en datadriven kultur. 
Organisationen måste bestämma om de ska använda ett paket av BI-lösningar i form 
av en helhetslösning från exempel vis Microsoft eller Oracle.  Ta reda på vad som är 
kraftfullt nog för organisationen samt kunna ta reda på vad som är prisvärt, för här 
talar vi inte enbart om stora företag som vill ha en BI-lösning utan även små företag 
som inte har en stor budget.  

6.2.3 Utmaningar 
Enligt respondenterna grundar problematiken också i IT-avledningen inte samspelar 
med vad ledingen i organisationer vill. Vad detta beror på framkommer efter en viss 
diskussion att parterna inte förstår varandra helt enkelt. Ledningen förstår ofta inte 
problematiken i de tekniska lösningarna som ska lösas innan nästa steg kan tas i 
implementationen. Ledningen tycker såklart tvärtom att tiden som IT-avdelningen 
har fått är tillräcklig och att de har fått de rätta resurserna som ska behövas men 
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dessvärre funkar det fortfarande inte.  Stor utmaning för organisationen är både att 
utbilda befintlig personal och anställa personer med rätt kompetenser för att kunna 
driva förändringen.  

”Problem blir det ju när ett företag vill ha en lösning med en form av miljö som är 
flexibel som klara av att hantera mycket data för att kunna göra bra analyser på, 
men företaget sitter fortfarande på gamla program och databaser som inte klarar 
av kraven”(R1).  

”…utbilda och förstå att personalen måste vara med på tåget vid 
förändringen”(R2). 

6.3 Sammanställning av litteraturstudie och intervjuer 
För att kunna göra en sammanställning utifrån vad som har framkommit både från 
litteraturstudien och intervjuerna har en modell skapats för att visa upp de mest 
viktiga aspekterna. Modellen är resultatet av litteraturstudien och intervjuerna och 
lyfter upp de viktigaste punkterna hur en organisation ska arbeta för att etablera en 
datadriven kultur. Modellens kärnpunkt utgår från datadriven kultur och grenar 
sedan ut sig till de nyckelbegrepp som har uppkommit som svar av analysen (se figur 
8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur.8 Modell över nyckelbegrepp hur att etablera en datadriven kultur 
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7 Etablera en datadriven kultur 
I detta avsnitt presenteras frågeställningen som har tagits upp tidigare i 
rapporten. En beskrivande modell som är ett resultat av analysen samt en slutats. 

Den denna studie har haft som utgångpunkt att göra en litteraturstudie för att kunna 
hitta hur organisationer arbetar med att etablera en datadriven kultur. En sekundär 
datainsamling i form av intervju har använts för att skapa mer djup och förståelse 
hur organisationer arbetar i verkligheten med att etablera en datadriven kultur. 
Svaret på frågeställningen kan också ses hur en organisation bör arbeta för att lyckas 
med en datadriven kultur. Studien har försökt att besvara följande frågeställning: 

Hur arbetar organisationer med att etablera en datadriven kultur? 

Det finns egentligen inget exakt och specifikt svar på denna fråga utan det är många 
olika processer och skillnader på hur en organisation arbetar med att etablera en 
datadriven kultur. Analysen av litteraturen och intervjun visar att det finns en rad 
olika processer hur en organisation arbetar med att etablera en datadriven kultur. 
För att kunna lyckas krävs det en rad viktiga aspekter att tänka på och framförallt 
innan förändringsarbetet ska ske finns det viktiga beslut ta. 

Organisationen bör börja med att göra en egen bedömning av deras verksamhet och 
ställa sig själva frågorna: 

• Hur mycket de använder de sig ut av data idag? 
• Hur tillgänglig är den data som finns idag?  
• Sparar organisationen data men inte använder den?  
• Använder data till en viss del i olika beslutprocesserna?  
• Är data organisationens största prioritet i beslutprocesserna?  

Svaret på dess frågor kan ge indikationer på hur stor förändringsprocess det krävs 
för att införa ett mer centrerat data tänk eller vilket är organisationens fösta steg är 
och hur de ska arbeta för att bli mer datadrivna. 

Att etablera en bra grund i data strukturen är viktigt eftersom organisationer 
hanterar allt mer data och samtidigt ställs det krav på Volume, Velocity, Variety, 
Value och Veracity. Big Data inom organisationer bygger på flera områden vilket 
inkluderar infrastruktur -, analys- och affärsperspektiv. Att ha bra datakvalité är 
viktigt när data ska analyseras hur ett affärsperspektiv. För att kunna göra bra 
analyser ställer det stora krav på analysverktyget kan klara av att bearbeta stora data 
mängder. Viktigt att veta om data är pålitligt som kommer fram av rapporterna 
eftersom data som sparas ner kommer även användas i beslutsrapporterna. Det 
gäller att de anställda förstår vikten i att spara ner rätt data vid manuella 
inmatningar. Samtidigt måste analytikerna kontrollera rapporterna från data med 
följden att inga extrem värden tolkas om fel data har sparats. Under intervjuerna 
kom det fram att respondenterna ville ha mer data i stora tidsintervaller för att 
kunna göra bättre analyser mot att ha data som har sämre tidsintervaller men är 100 
% bra datakvalité. Men självklart uppskattar respondenterna bra datakvalité men 
som de uttryckte sig att det är egentligen bara i teorin det går att uppnå.  

Etablera en tydlig strategi en ”färdplan” på hur organisationen ska etablera en 
datadriven kultur. Den bör vara omfattande och ska beslutas av ledningen som sedan 
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kan använda den för att motivera sin personal på hur de ska gå till väga. Strategin är 
själva grunden till att påbörja organisationens arbete för att etablera en datadriven 
kultur. Strategin kan bland annat innehålla en plan på nya arbetslag, nya 
ansvarsområden, nya analysverktyg, hur data ska utnyttjas på bästa sätt och hur 
personalen ska utvecklas för att vara med på förändringsprocessen. Respondenterna 
förespråkande att ha en AGIL-arbetsmetod när en strategi och arbetssätt ska 
implementeras. 

Organisationer kan arbeta med modellering för att både göra en nuvarandeanalys 
och förstå hur verksamheter ser ut. Med modellering kan även användas för att öka 
kunskapen och utbilda personalen samt att skapa tydliga processer för olika 
strategier. Samtidigt kan modellering användas för att designa datastrukturen på hur 
data ska sparas och kunna användas för rapportanalyser och analysverktyg. 

För att kunna etablera en datadriven kultur gäller att kunna motivera sin personal 
och öka deras kunskap om värdet av att alla gör sitt jobb. Att skapa ett DM-team som 
kan ansvara för utbildning och föra vidare kunskap inom personalen är betydelsefullt 
för återväxten i organisationen, där erfaren personal utbildar mindre erfaren 
personal. DM-teamet har en betydelsefull del eftersom teamet ska ha kunskapen för 
att kunna etablera en datadriven kultur. Det är DM-teamet som ska vara drivande i 
förändringen och kunna använda analysverktygen för att ta fram rapporter från data 
som sedan kan ges till ledning i organisation. Det är ledningen som tar sina beslut 
från rapporterna vilket är själva kärnan i att ha en datadriven kultur att besluteten 
baseras på data från organisationens rapporter.  
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8 Diskussion 
I detta kapitel kommer val av metod, analysteknik, analys, resultat och etik att diskuteras 
för att kunna lyfta dess för- och nackdelar samt kommer ett resonemang hållas om 
metoden hade varit en annan. 

8.1 Litteraturstudie 
Denna studie har haft en systematisk litteraturstudie som primära källan för att 
samla in information. En systematisk litteraturstudie utfördes för att hitta litteratur 
om det aktuella ämnet genom att använda sig utav de bestämda databaserna och de 
framtagna söktermerna samt att de artiklar som har hittats har genom gått en 
kvalitetsgranskning. Den process som har tagit mest tid är kvalitégranskning av 
funnen litteratur. Denna process var planerad att ta mycket tid men inte så lång tid 
som det verkligen tog, vilket har resulterad i en del försening i det övriga processerna 
i studien. Det som var svårt var risken att kunna utesluta fel artiklar där en viktig 
artikel hade hjälpt till att besvara frågeställningen. Många av artiklarnas föll bort på 
grund av att de inte var inom ämnet och där av var följden att dessa artiklar inte 
kunde hjälpa till att besvara frågeställningen. Det som tog tid var när en djupare 
analys av varje artiklarna gjordes och det krävdes för att kunna ta reda på om 
artikeln skulle exkluderas eller inkluderas. Detta arbete var tidskrävande för de 
artiklar som tillslut inkluderades var tillräckligt relevanta för att kunna besvara 
frågeställningen. Tillslut sparades 13 artiklar för den slutgiltiga analysen.  

Svårigheten med många artiklar vid granskning var att de inte kunde hjälpa till att 
besvara frågeställningen på grund av att datadriven kultur verkar var ett relativt nytt 
och outforskat ämne. Några av de artiklarna som exkluderades berörde ämnet 
datadriven kultur men kunde inte beskriva hur organisationer jobbar med att bli 
datadriven. 13 artiklar av totalt 568 träffar av sökningarna användes tillslut i den 
avslutande analysen vilket kan anses vara lite. Men många av träffarna bestod både i 
artiklar och böcker. Många av träffarna kostade pengar vilket exkluderades, det blev 
många dubbletter eftersom tre olika databaser användes vilket resulterades i att 
samma artiklar hittades flera gånger, samt att många av artiklarna som exkluderades 
berörde inte ämnet och kunde inte användas. Det finns ju självklart risk att många 
artiklar har exkluderas som var relevanta för studien men detta är min tolkning av de 
viktiga artiklarna. 

Svårigheten var först att komma på söktermer, mycket diskussion med handledare 
om vilka sökord som skulle användas och hur de skulle användes gjordes initialt. De 
påbörjades många sökningar i en så kallad pilotstudie med olika sökord för att kunna 
säkerhetsställa att de slutgiltiga söktermerna var relevanta att användas. Att använda 
sig utav sökord som ”establishing”, ”devoloping” och ”implementing” användes inte i 
slutliga söktermerna eftersom det var i pilotstudien det framgick att det var det svårt 
att hitta artiklar med dessa specifika söktermer. Därför användes dem inte, för idén 
var att artiklarna hade hittas med de slutgiltiga söktermerna ändå eftersom orden 
hade dykt upp tillsammans med ”data driven culture” i abstrakt, inledning eller 
eventuellt i titeln vid analysen av artiklarna. 

I analysen uppdagades att många av artiklarna inte tog upp hur organisationer 
jobbar och en artikel av Peter Aiken(2016)  hade följt en organisation i två år när de 
skulle bli mer datadrivna vilket skulle visa sig vara väldigt intressant. Många artiklar 
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gav mest rekommendationer om hur organisationer skulle gå till väga för att etablera 
en datadriven kultur vilket inkluderades i analysen. Svårigheterna med analysen var 
att hitta och belysa för- och nackdelar med datadriven kultur eftersom det verkar 
finnas lite forskning om hur organisationer arbetar att etablera en datadriven kultur. 
Vilket också Barik m.fl. (2016) bekräftar att det behövs mer forskning på området 
när fler organisationer har övergått till en mer datadriven kultur för att kunna belysa 
bra och dåliga metoder som kan hjälpa organisationer att genomgå en förändring. 

Det som litteraturstudien har kommit fram till och belyst är att det inte bara finns en 
förändringspunkt som behöver göras för att etablera en datadriven kultur utan det 
behövs göra förändringar på flera plan. Men förändringar måste kunna motiveras 
och förstås av alla inom organisationen samtidigt det gäller det att bygga en bra 
grundstruktur som klarar av att hantera data när det kommer till att ta beslut och 
göra analyser på dem. 

8.2 Intervju 
En intervju gjordes vilket syfte var för att samla in data från personer som hade 
erfarenhet som antingen jobbar på en organisation som är datadriven eller har någon 
form av erfarenhet ut av det. Två personer intervjuades och denna intervju 
genomfördes samtidigt, dessa två personer jobbar idag som konsulter. Konsulterna 
har skaffat sin erfarenhet att vara datadriven både genom kurser och att de har stor 
erfarenhet att arbeta med Business Intelligence. 

Målet med denna studie var att först göra klart litteraturstudien och sammanställa 
ett resultat därifrån. Intervjufrågorna skulle sedan bygga på resultatet av 
litteraturstudien detta för att kunna få fram en diskussion med respondenterna om 
vad de tyckte och tänkte om vad litteraturen beskriv hur organisationer arbetar med 
att etablera en datadriven kultur. Eftersom sammanställningen och 
kvalitetsgranskningen tog längre tid än planerat var de bra att två respondenter 
kunde medverka samtidigt under en och samma intervju.  Detta förkortade min egen 
arbetsprocess samt så blev det en bra diskussion mellan dessa respondenter som jag 
själv tyckte var intressant.  

Under intervju diskuterades både för och nackdelar om att etablera en datadriven 
kultur och hur svårt det egentligen är när det kommer till förändringar inom 
organisationer. Respondenterna hade lite olika erfarenhet eftersom de inte har 
jobbat i samma projekt och båda hade jobbat på olika organisationer innan de blev 
konsulter vilket resulterade i en bra diskussion med relevanta svar. Intervju spelades 
in för att kunna transkriberas, dock för det väldigt svårt att transkribera intervju för 
ibland var det svårt att höra vem av respondenterna som prata när och även ibland i 
mun på varandra, vilket var svårt att få ner allt i transkriberingen. Dock så kändes 
det som de verkligen brann för ämnet och efter att jag berättat mitt resultat från min 
litteraturundersökning så blev nästan som de tog över helt och körde en 
föreläsningen för mig, vilket var intressant. 

Det hade kanske varit bättre att få tag i fler respondenter med olika erfarenhet om 
förändrings arbetet i att etablera en datadriven kultur på en organisation men 
eftersom denna studie primära datainsamling skulle komma från litteraturstudien 
lades därför ingen mer kraft på att hitta fler respondenter när konsulterna hittades. 
Men tack vare att intervju genomförde fick denna studie två olika datainsamlingar 
som kunde sammanställas till ett resultat. Men en intressant infallsvinkel hade varit 
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att göra en studie med intervjuer som primär datainsamlingskälla för att få mer 
djupgående svar från olika delar av organisationen. 

8.2.1 Valet av en annan metod? 
Om en helt annan metod hade används exempelvis enkäter som datainsamling tror 
jag det hade varit svårt att besvara denna studies frågeställning. Om enkäter hade 
valts tror jag att en annan ingångsvinkel på problemet hade behövts utvecklas. 
Samtidigt skulle många organisationer som är datadrivna hittats för att kunna få in 
många svar för att kunna besvara frågeställningen. Men eftersom studiens 
frågeställning är hur arbetar organisationer med att etablera en datadriven kultur 
tror jag faktiskt det inte är möjligt att ha enkäter som datainsamling. 

Däremot att hitta en organisation som utpräglat har en datadriven kultur  och göra 
en djupare fallstudie hos dem för att besvara denna studies frågeställning hade varit 
väldigt intressant. Dock hade svårigheten varit att hitta just en sådan organisation 
eftersom att ha datadriven kultur är de få som har lyckats med fullt ut. Fallstudien 
hade kunnat gå in på djupet och göra på observationer, intervjuer samt enkäter hos 
organisation för att besvara frågeställningen. Dock så hade det varit tvunget att ske i 
speciella steg för att kunna dra nytta av information från exempelvis observationer 
innan enkäterna skulle kunna utföras. Att göra en fallstudie hos en organisation hade 
varit extremt intressant och skulle då kunna ge en djupare förståelse om hur det har 
varit att etablera en datadriven kultur. Ett förväntat resultatet hade då varit ge 
samlade riktlinjer på hur organisationer ska gå till väga för att etablera en datadriven 
kultur. 

Att välja andra metoder för att besvara denna studies frågeställning tror inte jag hade 
varit möjlig i dagsläget eftersom det finns knappt några organisationer i Sverige idag 
som kallar sig själv att ha en datadriven kultur fullt ut. För de artiklar som har hittas 
har bara varit om internationella företag.  Största chansen att hitta organisation att 
göra en fallstudie på hade nog hittas utanför Sverige och det hade varit svårt att 
genomföra både på grund av tiden och minimala resmöjligheter i denna studie. 

8.3 Etik och samhälleliga aspekter 
De etiska aspekterna som presenterades i avsnittet 4.2.2 vilket bygger på 
vetenskapsrådets krav gällande intervjuer och respondenternas rättigheter vid 
akademisk forskning. I början av intervjun berättade jag för båda respondenterna 
om att deras deltagande var frivilligt och de hade rätt att avbryta när som helst om de 
ville samt informerade jag hur intervju upplägg till och syftet var med min 
undersökning se avsnitt 5.2. 

Båda respondenterna jobbade för samma bolag och de båda ville vara anonyma för 
att inte kunna identifieras om vilket bolag de jobbade med eftersom deras kunder 
jobbade med känslig information. Eftersom de begärda att vara anonyma ville de 
helst läsa genom studiens resultat för att ge ett sitt godkännande samt att båda 
respondenterna godkände att jag kunde spela intervjun men de behövde inte läsa 
genom transkriberingen. 

Ur ett mer samhälleligt perspektiv hur organisationer arbetar med att etablera en 
datadriven kultur tror jag det har en stor påverkan på samhället. Desto fler företag 
som inser att det kan göra stora vinster i att spara ner data och göra smarta analyser 
och ta databaserade beslut kommer det påverka oss människor mer i framtiden. När 
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det kommer att ta beslut från data som är det centrala i en datadriven kultur kommer 
det innebär att företagen vill spara ner ännu mer data om oss. Vilket kommer och gör 
redan nu att företagen vet nästan mer än oss än vad vi själva vet. Exempelvis hur 
vårat beteendemönster ser ut när vi besöker en hemsida, vad vi vill se, läsa och till 
med vad vi vill köpa. Även hur organisationer arbetar kommer det påverka oss 
eftersom kulturen kommer innebära att vi alltid kommer ta beslut baseras på data, 
vilket innebär att det data säger till oss kommer vara baserat hur vi har agerat förut. 
Kan det till och med bli så att vi inte kommer att tänka själva om vår framtid utan vi 
kommer låta data basera våra beslut om framtiden?  

8.4 Resultat 
Denna studie har fokuserat på att hitta hur organisationer arbetar med att etablera 
en datadriven kultur. Inriktningen var  att förstå de framgångsfaktorer som finns och 
sammanställa dessa för att kunna bidra med en ökad förståelse till hur 
organisationer ska gå till väga för att lyckas med sin förändring mot att bli 
datadrivna. Detta innebär att olika verktyg i form av program inte har analyserats 
grundligt eller inte alls.  Resultatet har istället försökt att betona de områden som är 
viktiga för en organisation att beröra för att etablera en datadriven kultur. Resultatet 
bygger på en systematisk litteraturundersökning och har utökats med en intervju 
med två respondenter. Syftet med intervjun var att kunna få ytterligare få in svar 
som kunde besvara frågeställningen och på detta sätt kunde två vinklar täckas in, en 
vinkel från vad litteraturen säger och en vinkel från verkligenheten i arbetslivet. 

Resultatet av litteraturundersökningen och intervjun visar att det finns många 
områden att betona för att etablera en datadriven kultur. Detta innebär att djupare 
forskning på alla de delar som denna studie tar upp behövs för att kunna dra mer 
tydligare slutsatser om hur en organisation arbetar för att etablera en datadriven 
kultur. Men tydligt är att resultatet pekar på att med en bra och tydlig 
organisationsledning som kan motivera, utbilda, anställa rätt folk, investera i rätt 
verktyg och känna till hur deras verksamhet arbetar idag med sin data kan komma 
väldigt långt i att kunna etablera en datadriven kultur. För att kunna klara av detta är 
det viktigt att betona den framgång som blir för en organisation eftersom det ökar 
motivationen mot det fortsatta och relativt komplicerade arbetet med att etablera en 
datadriven kultur, för framgång föder framgång. 

Jag tycket att resultatet har blivit önskvärt utifrån de föreutsättningar som fanns. Ett 
annat önskvärt resultat hade varit att göra mer avgränsning i studien och kanske 
lyfta ett eller två tillvägagångsätt exempelvis kolla enbart på hur olika analysverktyg 
påverkar etableringen av datadriven kultur. Samtidigt hade det varit intressant att 
enbart kolla hur ledningen i en organisation tänker och arbetar men då hade studien 
blivit mer en beteendevetenskaplig undersökning vilket är i och för sig väldigt 
centralt när det kommer till en datadriven kultur. Jag tycker dock att mitt resultat 
har lyft den tekniska aspekten och hur information som kunna delas och förstås som 
tillhör informationsteknologi.   

8.5 Framtida forskning 
En intressant vinkel hade varit att göra en studie med intervjuer som primär 
datainsamlingskälla för att få mer djupgående svar från olika delar av 
organisationen. Respondenter från ledningen ner till den vanliga arbetaren i 
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organisationen skulle intervjuas, med en inriktning om hur deras upplevelser och 
erfarenheter när det kommer till att etablera en datadriven kultur. Studien skulle 
vara lik den Aiken(2016) har gjort men att hitta ett företag i Sverige som har genom 
gått en förändring mot datadriven kultur. 

Eftersom det krävs mer forskning för att hitta metoder och det bekräftas även av 
Barik m.fl. (2016) behövs det mer forskning för att kunna hitta det ”bästa” sättet hur 
organisationer ska göra när de ska etablera en datadriven kultur. Intressant hade 
även varit att hitta ett företag som genomgått sin förändring att göra en djupgående 
fallstudie och jämföra hur den organisationen gick till väga och ställa det mot 
resultatet av denna studie som belyser av vad litteraturen säger. 

Jag tycker det finns en avsaknad i litteraturen om organisationers erfarenheter om 
att etablera en datadriven kultur. Det finns litteratur av forskare som säger vad som 
bör göras men avsaknaden om mer fallstudier hur organisationer har gjort saknas. 
Vilket kan innebära att det finns få företag som verkligen har lyckats och det är 
många företag som står och stampar. Men det verkar som organisationer glömmer 
bort att det hjälper inte att bara ändra de tekniska aspekterna utan det krävs mycket 
mer jobb att få med sig personalen i organisationen, där tror jag är den största 
vinsten finns att göra. Att motivera, utbilda och öka kunskapen hos medarbetarna 
gör organisationen detta har de kommit väldigt långt att vara datadrivna tycker jag.  
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Appendix A -  Intervjuguide 
Intervjuguiden ska ligga till grund för att få fram en diskussion om hur organisationer 
arbetar med ett etablera en datadriven kultur utifrån de resultat som framkommit i 
litteraturstudien. Där syftet med intervjun är att kunna få in data på hur det kan se ut i 
verkligen i en datadriven kultur bortsett vad litteraturen säger.  

Inledning 

1) Presentera dig själv 
2) Förklara syftet och varför studien görs 
3) Be om ett godkännande om medverkan och om det är okej att spela in intervjun. 
4) Förklara att det är frivilligt att delta och de behöver inte svara på en fråga om de ej 

vill och kan avbryta sin medverkan när som helst. 
5) Beskriv hur intervjun kommer gå till, en semistrukturerad intervju som kommer 

beröra ett antal punkter för att få fram en diskussion. 

Start av intervju 

Inledning 

1) Vad har du för yrkesroll idag och vad har du jobbat med innan? 
 

2) Hur ser dina erfarenheter ut om datadriven kultur ut? 

Övergripande 

1) Vad innebär datadriven kultur för dig? 
 

2) Vad är de största och viktiga aspekterna kring datadriven kultur? 

Visa fram resultatet av litteraturstudien  

1) Vad har ni för tankar om mitt resultat? 
 

2) Är det någon extra viktigt punkt som jag har tagit upp ni tycker är extra intressant 
just för er? 
 

3) Är det någon aspekt jag har missat helt?  
 

4) Utmaningar med datadriven kultur? 
 

5) Varför är det svårt med datadriven kultur? 
 

6) Slutord kan vi enas om de viktiga betydelsefulla punkterna? 

 

 


