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Sammanfattning 
 

Det har blivit viktigare för organisationer att utnyttja data i sina verksamheter allt 

eftersom konkurrenterna blir bättre och bättre på att ta beslut med hjälp av data. 

Därför har frågeställningen uppkommit vilka faktorer som är viktigast vid ett 

införande av en datadriven kultur. 

Studien har gått igenom vad litteraturen säger om vilka faktorer som är viktiga vid ett 

införande av en datadriven kultur där en modell togs fram för att illustrera de 

områden som ingår. Enligt litteraturstudien framstod områdena management, data, 

kultur och verktyg som viktigast vid ett införande med en extra stor viktning på 

management. 

Intervjuerna gjordes med ett konsultbolag om sammanlagt tre intervjuer som kom 

fram till att de viktigaste faktorerna var management, data och kultur med en 

exkludering för verktyg då de ansåg att typen av verktyg är oviktiga. 

Nyckelord: Datadriven kultur, Business Intelligence,  
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1. Introduktion 

Organisationer har i många år nu samlat på sig data i stora mängder och byggt upp 

sina Data Warehouse, anställt data scientists och införskaffat sig analysverktyg men 

de har ännu inte så mycket att visa upp trots detta vad gäller resultat (Ross et al. 

2013). De pressas även av att deras konkurrenter gör framsteg genom att använda sig 

av data och analyser för att förbättra sina processer så att de kan arbeta snabbare, ta 

bättre beslut och öka lönsamheten i sin verksamhet, men trots detta finns det många 

företag som inte lyckas med att dra fyll nytta av sin insamlade data. Företag har 

samlat in information och lagrat i Data Warehouse i en förhoppning om att denna 

data ska kunna komma till nytta och hjälpa organisationen till att visa upp bättre 

resultat, men den största anledningen till att de inte har så mycket till resultat att visa 

upp är för att de inte gör ett tillräckligt bra jobb med att hantera och analysera den 

data de redan har (Ross et al. 2013). 

McShea et al. (2016) bekräftar problemet när de skriver att de flesta projekt och 

program misslyckas att möta de krav som ställts up för att analyserna tvingar fram 

förändringar som cheferna inte är beredda att hantera, det försvåras ytterligare av att 

de behöver strukturera om sina analysfunktioner för ofta och att de har en hög nivå 

av frustration med analyser bland projektledare. Vidare har analyser gått från något 

som är bra att ha och använda i verksamheten, till att vara något som är nödvändigt 

att använda i verksamheten för att kunna konkurrera över huvud taget på 

marknaden, det gör att organisationer idag som inte lyckas ta beslut baserat på 

analyser och fakta befinner sig mer och mer i en trängd och svår situation. 

Forskning visar att det är få företag som använder data för att konsekvent ta 

faktabaserade beslut men att de som lyckas införa en kultur kring att ta beslut 

baserade på fakta visar upp både bättre prestation likväl som bättre lönsamhet (Ross 

et al. 2013).  

Det är åtråvärt att införa en datadriven kultur i verksamheten då den utlovar både 

högre produktivitet, marknadsvärde och avkastning (Watson, 2016). Den utlovar 

också en möjlighet att ta snabbare beslut då fler i organisationen har tillräckligt med 

underlag för att ta rätt beslut och den genererar nöjdare anställda, speciellt om den 

möjliggör att de kan koppla sin löneutveckling till prestation genom att analysera den 

i relation till andra (Watson, 2016). 

Det finns en del rekommendationer till hur man inför en datadriven kultur där 

Watson (2016) skriver om hur man bäst inför en datadriven kultur, likaså McShea et 

al. (2016) beskriver hur en organisation behöver förändras för att bli datadrivet. De 

nämner att det finns utmaningar i att förändra organisationen då det finns 

människor som sätter sig på tvären vid kulturella förändringar och att vissa chefer 

kan känna sig maktlösa vid ett skifte. Däremot finns det ingen forskning att finna på 

området där det beskrivs vad de viktigaste faktorerna är för att lyckas med ett 

införande av en datadriven kultur och därför är det nödvändigt att undersöka.  
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2. Bakgrund 

En datadriven kultur kan ses som en vidareutveckling av Business Intelligence (BI) 

där verksamheter som använder BI vill ta ett steg till att ta datadrivna beslut i en 

större omfattning än bara vid vissa typer av beslut.  

2.1 Business Intelligence 
Business Intelligence såg dagens ljus när behovet av att ta komplexa beslut 

sammanfogades med informationssystem och kan spåras tillbaka till beslutsstöden 

redan på 60-talet (Hedgebeth, 2007). Sedan dess har fem olika typer av beslutsstöd 

framkommit; modelldriven, datadriven, kommunikationsdriven, dokumentdriven 

och kunskapsdriven (Hedgebeth, 2007). Det finns även ett sjätte som växer fram i 

och med att analyser på webben blir mer och mer viktiga. Dessa system togs fram för 

att kunna stödja människor vid mer komplexa affärsbeslut såsom för 

optimeringsmodeller för intäkter samt logistikoptimering (Williams & Williams, 

2007). De var nyttiga när det gällde att kombinera organisationens affärsinformation 

med organisationens analyser för att kunna skapa händelser. Till exempel att 

kombinera kund- och försäljningsdata för att få fram vinstanalyser baserat på 

kundgrupper som sedan kunde användas för effektivare marknadsföring (Williams & 

Williams, 2007). 

På 80-talet började dashboards komma in i bilden lite mer. Eftersom chefer behövde 

en överblick av den information som fanns så skapades Executive Information 

Systems (EIS) för att tillgodose detta behov och det är dessa som då kallades för 

dashboards. Men det är på 90-talet som det börjar komma ännu mer till användning i 

samband med övriga ERP-system som då börjar komma (Few, 2006). Fördelen med 

dashboards är att det är väldigt lätt att kunna visa en överblick på hur statusen för 

något är genom att visa diagram, staplar och olika typer av mätare ungefär som 

dashboarden i en bil där man ser hastighet, varvtal och bränslestatus. 

På 90-talet kom även SCM och CRM-systemen som gjorde så att företagen kunde ha 

bättre koll på sina försäljningsprocesser genom att spåra transaktionell data i form av 

ordrar, varulager, kundtjänst i realtid och dela denna information lättare i 

organisationen. Detta var dock fortfarande inte alltid lätt eftersom de hade en 

tendens att bygga upp systemen i silon. Men efter införandet av dessa system kom i 

slutet av 90-talet även Data Warehousing som innebar att företagen nu kunde lagra 

all denna transaktionella data för att senare använda den. Det är nu Business 

Intelligence som term börjar göra ett större intåg då det finns stora mängder data i 

dessa Data Warehouse som det går att göra analyser på (Williams & Williams, 2007). 

Det var en analytiker vid namn Howard Dressner som jobbade på Gartner Inc som 

myntade begreppet Business Intelligence (Ortiz, 2010). 

Genom att använda sig av Business Intelligence kunde organisationerna nu använda 

denna transaktionella data som de hade samlat på sig till att skapa analyser som 

hjälpte dem att ta beslut om förbättringar av logistikkedjan, den operationella 
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produktiviteten eller kundförsäljning. Detta var möjligt då de hade historiska data 

som de kunde titta på där de kunde få fram statistik för hur det hade gått tidigare. 

Men detta var i början enligt Ortiz (2010) någonting som krävde särskilda tekniska 

specialister som använde särskilda BI-verktyg för att kunna ta fram rapporter och 

data för att stödja verksamheten. Att inte låta anställda som inte tillhörde ledningen 

ta del av denna tillgång till information gjorde så att nyttan av BI blev dämpad. Men 

organisationerna drevs av viljan att samla in mer information, göra mer analyser och 

ta fram resultat ännu snabbare och de ville att de som jobbade med en affärsaktivitet 

skulle ha direkt tillgång till analyserna istället för att gå genom en mellanman som en 

analytiker (Ortiz, 2010). 

Denna strävan efter att fler i organisationen ska kunna använda sig av analysverktyg 

för att förbättra sin produktivitet och sina beslut resulterade i att IT-avdelningar nu 

har fått till uppgift att bygga system som levererar information till slutanvändarna 

som själva gör analyser istället för att de ska ta fram analyser åt dem (Ponniah, 

2009). Detta leder in till begreppet Data Warehouse som enligt Ponniah (2009) 

skapades för att organisationer hade stora mängder data spridd över en mängd olika 

system vilket gjorde att företag inte kunde få en överblicka över vilken information de 

hade och kunde därför inte använda den till att ta beslut. Ett Data Warehouse är en 

databas som är designad för att leverera data till analysverktyg genom att 

sammanfoga data från många olika insamlingskällor. Detta tillsammans med att 

användare kan ansluta till ett DW utan att behöva hjälp av IT-avdelningen gör att 

organisationen lättare kan genomföra analyser på den data som finns i 

organisationen. Ett Data Warehouse är ofta kopplat till datadrivna beslutsstödsystem 

såsom OLAP (Turban, Sharda, & Delen, 2011).  

För att slutanvändarna själva ska kunna ta del av informationen så behövs det 

hjälpmedel såsom dashboards, scorecards och Microsoft Excel för att lättare kunna 

tolka data och förbättra sina resultat. 

Scorecards är ett begrepp som, liksom dashbords uppkom under 80-talet och 

används för att mäta prestationen för något och kan användas på alla operationella 

aspekter i verksamheten (Bansal, 2009). Ett scorecard kan innehålla information om 

vad målet är, hur man ligger till i förhållande till målet och hur man ska göra för att 

komma till målet. Detta kan ofta ske i realtid för att man ska kunna utvärdera 

prestation kontinuerligt under dagen. 

Realtidsanalyser innebär att man tittar på data som sker i nutid och inte lagrade data 

som är historisk, detta sker genom att man antingen kan bearbeta och presentera 

data innan den lagras i en databas vilket kan ske i stora intensiva datasystem. Men 

det kan också innebära att den data som kommer in hämtas och visas omgående 

(Mohanty et al., 2013). 

När man pratar om dashboards, scorecards och realtidsanalyser så behöver man även 

nämna Self-service BI. Detta verktyg tillåter slutanvändarna att bli mer självständiga 



4 
 

och mindre beroende av IT-organisationen (Schlesinger & Nayem, 2015). Detta gör 

att slutanvändaren har tillgång till informationen de behöver när de behöver den utan 

att någon annan behöver vara involverad såsom IT eller annan stödpersonal. Detta 

förutsätter dock att verktyget är lättanvänt och intuitivt eftersom det ska kunna 

användas av personal som inte nödvändigtvis är så tekniskt kunniga. Genom att 

använda ett self-service BI verktyg kan användaren själv analysera data relaterat till 

sina arbetsuppgifter och blir på så vis mer självgående och kapabel att ta bättre 

beslut.  

2.2 Datadriven kultur 

En datadriven kultur innebär att verksamheten tar beslut baserat på fakta istället för 

åsikt. Detta uppnås genom att använda sig av analyser baserat på data som grund för 

sina beslut och inte magkänsla, det finns dock vissa förkrav för att kunna etablera en 

datadriven kultur i verksamheter. 

För att få en datadriven kultur har Anderson (2015) listat ett antal förkrav som krävs, 

dessa är datainsamling, datatillgång, rapportering, alarm, och analys: 

Datainsamling – En organisation måste samla in data 

Detta är en nyckelingrediens, om det inte finns någon data så finns det inget man i en 

datadriven kultur kan basera sina beslut på. Men det måste vara rätt data på så vis att 

den är relevant till det man vill ta beslut på. 

Datatillgång – Data måste vara tillgänglig och åtkomlig 

Datan måste vara i sådan form att det går att sammanfoga data för att kunna skapa 

analyser som inkluderar flera olika typer av data. Den måste även gå att dela med 

andra, en datadriven kultur innebär att man delar data med andra i organisationen så 

att även alla kan ha nytta av den. Detta går inte om inte datan är tillgänglig mellan 

avdelningar.  

Rapportering – Beskrivande  

Det behöver finnas människor som kan ställa rätt frågor för att få fram relevanta 

rapporter genom att ta ut rätt data och mätvärden så att rapporterna visar relevant 

datapunkter. Detta är en speciellt viktig komponent då det inte går att ha en 

datadriven organisation utan den. Rapporter skapar en grund för framtida 

förändringar och kan användas för att se trender och ändringar. 

Alarm 

Man behöver alarm som rapporterar om saker som behöver åtgärdas omgående. Det 

kan vara saker som att en maskin eller webbserver gått sönder.  

Analys - Preskriptiv 
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Analyser gör att man kan ta reda på varför någonting händer och kan agera på det 

framåt. Det besvara frågor och gör att man kan ta beslut som påverkar framtiden. Det 

är denna delen av de nämnda som kännetecknar en datadriven organisation. Att ta 

beslut baserat på analyser ifrån data om vad organisationen ska göra i framtiden. 

Fler kännetecken 

Han nämner vidare att kännetecken för en datadriven organisation är de som arbetar 

med att kontinuerligt genomföra tester och experiment. Detta stöds även av Watson 

(2016) som säger att datadrivna organisationer kan genomföra upp till hundratals 

tester varje dag. De jobbar även med att kontinuerligt förbättra sig och optimera sina 

processer.  

Några fler anledningar till att en verksamhet skulle vilja vara mer datadrivna 

illustreras av Watson (2016) som säger att enligt en undersökning av 179 större 

företag har visat att de som använder sig av ett faktabaserat beslutstagande har ökat 

sitt företags produktivitet med 5–6% jämfört med andra företag och såg även en 

ökning i både marknadsvärde och avkastning. Dessa vinster går att åstadkomma 

genom att införa en mer datadriven kultur med ett faktabaserat beslutstagande som 

grund.  

Detta kan då åstadkommas med bland annat tidigare nämnda verktyg såsom 

dashboards, scorecards och self-service BI genom att slutanvändarna kan analysera 

sin egen produktivitet och se hur de kan förbättra sitt eget arbete för att kunna bli 

mer effektiva. Detta kan sedan även kopplas till lön genom att man får bonusar 

baserat på sina prestationer (Watson, 2016). Detta ökar slutanvändarnas motivation 

till att använda verktygen som i sin tur ökar chanserna till att det får en positiv 

inverkan på deras prestation. Efter ett införande av dashboards och scorecards på ett 

företag beskriver  Watson & Hill (2009) hur både chefer och anställda efter 

införandet kunde se hur prestationen i hela företaget ökade. Detta berodde enligt 

författarna på att devisen ”vad som syns blir gjort” stämde. Alltså att om du har 

informationen framför dig så kan du lättare agera på den, men om det inte finns 

tillgängligt så kommer du heller inte att göra något åt det. De beskriver vidare hur 

nästan alla slutanvändarna (säljare) välkommnade införandet av verktygen, delvis 

eftersom de skulle kunna koppla sin prestation till lönen bättre vilket gav dem ett 

incitament till att använda det. Men de angav fler anledningar till varför de gillade 

verktygen såsom att de kunde hålla sig själva ansvariga för sina resultat, att 

resultaten visades i realtid så att de visste under dagen om de låg före eller efter sin 

normala prestationsnivå. 

Ett annat exempel på vad man kan åstadkomma med en datadriven kultur har Ross 

et al. (2013) skrivit om som handlar om 7-Eleven i Japan. Toshifumi Suzuki som var 

VD för 7-Eleven i Japan bestämde tidigt att för att kunna ha en bra vinst i butikerna 

var de tvungna att ha en hög omsättningshastighet på lagren. För att lösa detta lade 

han ansvaret på att beställa varor till butikerna på de mestadels deltidsanställda 
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butikskassörerna. Han ansåg att de förstod kunderna bäst och borde kunna avgöra 

vad som skulle sälja snabbt om de fick tillgång till bra information. 

För att detta skulle fungera så skickade han butikskassörerna dagliga 

försäljningsrapporter tillsammans med väderleksrapporter. Informationen som gick 

att återfinna i rapporterna var vad som hade sålt dagen innan, vad som hade sålts 

samma dag ett år tidigare och vad som hade sålts när vädret var likadant senast. 

Detta kompletterades med att leverera varor tre gånger om dagen till butikerna så att 

butikskassörerna kunde få varorna nästan omgående efter sina beställningar. På 

grund av att butikskassörerna hade tillgång till faktabaserad information kunde de ta 

bättre beslut som ledde till att 7-Eleven har varit Japans mest lönsamma 

återförsäljare i 30 år.  

Andra fördelar med varför organisationer vill införa en datadriven kultur är för att 

det tar bort endel av politiken i en verksamhet. Tar man beslut baserat på data så 

spelar det ingen roll om det är någon som inte är så omtyckt, så länge det finns fakta 

bakom de beslut som tas så kan alla bli hörda.  

Trots dessa framgångshistorier finns det utmaningar som behöver överkommas när 

en organisation har beslutat att bli mer datadrivet. När en organisation vill ta mer 

beslut baserat på data så ställer det högre krav på att deras data är av bra kvalitet i 

form av insamling, tvättning och underhåll. Det innebär i sin tur att organisationen 

behöver ha en avdelning som ägnar sig åt detta som ser till att deras data alltid är i 

bra skick.  

Enligt McShea et al. (2016) behövs det förutom den tekniska kompetensen även 

karismatiska ledare som kan agera förespråkare för en data driven kultur, en person 

som människor ser upp till och tycker om. Det ska säkerställa att de inte blir avogt 

inställda på grund av negativa personliga känslor mot de personer som förespråkar 

förändringen. Detta nämns även av Anderson (2015) som säger att kulturen är 

viktigare än kvaliteten på data och den teknik man använder, om ingen bryr sig om 

att ta faktabaserade beslut så spelar det andra ingen roll längre.  
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3. Problemområde och problemställning 

Att införa en datadriven kultur är enligt Anderson (2015) svårt, han nämner 

undersökningar som visar att 26% av uppstartsföretag i USA hävdar att de är 

datadrivna och att 44% av dem har gjort framsteg men att de fortfarande jobbar på 

det. Eftersom ett nystartat företag inte har lika cementerade processer och kultur än 

mer etablerade och större företag kan det ge en indikation till hur svårt det faktiskt är 

för en större organisation att införa en datadriven kultur.  

Efter att ha genomfört inledande sökningar över vad som finns gällande datadriven 

kultur i litteraturen så upptäcks det att ämnet är underforskat. Det går att hitta 

rapporter såsom Watson & Hill, (2009),  Watson, (2016), och Ross et al. (2013) som 

beskriver vad en datadriven kultur bör innehålla och dess olika ingredienser, likaså i 

Anderson, (2015). Men vad de saknar är en starkare koppling till aktuell praktisk 

tillämpning, de nämner de stora framgångssagorna såsom 7-Eleven i Japan, Harrahs 

och First America Bank som alla mycket framgångsrikt har infört en datadriven 

kultur i sina organisationer varav de två sistnämnda baseras på undersökningar från 

år 2000 och 2002. Men efter dessa går det inte att hitta så mycket mer, då går det att 

hitta mer aktuell litteratur med praktisk förankring gällande datadriven kultur inom 

sjukvården (Fitzgerald, 2015) och inom skolväsendet (Datnow & Hubbard, 2016) än 

vad det gör om datadriven kultur inom det privata näringslivet. 

Ingen av de tidigare nämnda undersökningarna nämner vilka faktorer som är 

viktigast vid införandet av en datadriven kultur. De skriver svepande och i stora drag 

att en datadriven kultur behöver använda sig av vissa verktyg såsom scorecards och 

dashboards, de behöver konstant experimentera och att endel personal kan behöva 

sägas upp på grund av att de inte litar på den data som finns. Frågan uppstår hur en 

organisation går från att inte vara datadrivna till att uppnå eller komma en bra bit på 

vägen för att uppnå en datadriven kultur, vilka delar ska de fokusera på först, vilka 

faktorer det är som gör att ett införande blir lyckat och inte läggs ner. McShea et al. 

(2016) beskriver att ett problem med att få en verksamhet att drivas av faktabaserade 

analyser är att mellanchefer kan sätta sig emot arbetssättet för att de känner att de 

förlorar inflytande men även att deras tankesätt är rotat i gamla erfarenheter som 

inte är kompatibla med detta nya arbetssättet och därför sätter sig emot dessa 

förändringar. McShea et al. (2016) nämner även att mer än hälften av försöken att 

införa analyser i verksamheten möter inte den beräknade avkastningen, att det finns 

en hög nivå av frustration kring analysprojekt och att de förlitar sig för mycket på 

utomstående konsulter. 

Det leder till intresset av att undersöka hur en organisation kan komma över dessa 

hinder i det inledande skedet av att skapa en datadriven kultur i en verksamhet inom 

det privata näringslivet.  

Vilka faktorer är viktigast att tänka på vid införandet av en datadriven kultur? 

För att besvara frågeställningen ovan delas den in i två underfrågor: 
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1. Vilka faktorer identifieras som viktigast för att uppnå en datadriven kultur 

enligt litteraturen? 

2. Vilka faktorer identifieras som viktigast för att uppnå en datadriven kultur i 

praktiken hos företag? 



9 
 

4. Metod 

Både kvalitativa och kvantitativa metoder har sina för och nackdelar. Vid en kvalitativ 

metod försöker man hämta ut så mycket och så detaljerad information som möjligt 

för att kunna få en så detaljerad bild som möjligt om det man undersöker (Patton, 

2015). Detta brukar genomföras med antingen intervjuer eller observationer. 

Fördelen med intervjuer är då att man kan får fram mycket mer omfattande och 

djupgående kunskap om ett ämne för att måla upp en så bra bild som möjligt, dock 

kan informationen man får fram vara svår att applicera på andra områden eller andra 

organisationer som inte är likadana. 

Även observationer ingår i det kvalitativa området men handlar mer om att observera 

människor med syftet att få fram information som inte ens intervjupersonerna är 

medvetna om. Detta kan vara att de jobbar på ett visst sätt som de inte är medvetna 

om eller att de använder ett verktyg men hanterar det på ett sätt som gör att de inte 

kan nyttja det till fullo.  

Dokumentgranskning finns även det inom det kvalitativa området och handlar 

mycket om att jämföra det personer säger med befintliga dokument och kan 

användas för att styrka information eller vad vissa personer säger. Detta kan vara 

värdefullt eftersom man då kan jämföra dokumenterade processer med hur 

människor arbetar enligt egen utsago eller enligt det man har observerat. 

Vid en kvantitativ metod försöker man istället kvantifiera något, alltså försöka hitta 

mönster i form av statistik och siffror. Detta kan uppnås genom att använda sig av 

enkäter för att få sig en bild av mängden förekomst av något (Patton, 2015). I denna 

undersökning skulle en enkätundersökning kunna genomföras men man skulle inte 

kunna fånga den mängd detaljerade data som man vill åt då det inte går att följa upp 

med följdfrågor. 

Andra kvantitativa metoder kan vara att analysera data som redan finns inom 

organisationen såsom redan insamlade data och statistik som finns tillgängligt men 

det är inte relevant i det här fallet eftersom det krävs en kvalitativ ansats. 

4.1 Val av metod  
Detta arbete kommer använda sig av en litteratursökning och sedan kvalitativa 

intervjuer. Detta för att först gå igenom vad litteraturen säger om vilka faktorer som 

ingår i en datadriven kultur och för att identifiera frågor för intervjuerna. Sedan 

kommer en sammanställning göras för att jämföra resultatet av litteratursökningen 

med resultatet av intervjuerna. 

4.1.1 Litteratursökning 

En litteratursökning ska genomföras för att sammanställa en översikt av vad som 

finns på området och för att göra en genomgång av vad som finns gällande faktorer 

som är viktigast vid ett införande av en datadriven kultur. Detta kommer göras för att 

kunna ta fram vilka faktorer litteraturen anser är viktigast för att införa en datadriven 
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kultur som sedan kommer att ingå i resultatet och jämföras med resultatet av 

intervjuerna. 

Genom att systematiskt gå igenom relevanta datakällor såsom bibliografiska 

databaser och journaler (Berntsson et al. 2008) för att hitta relevant litteratur som 

tar upp området. För att lyckas med det måste relevanta nyckelord identifieras såsom 

”data driven”, ”decision-making”, ”culture” för att hitta relevanta resultat.  

Genom att dokumentera tillvägagångssättet, nyckelord och analys noggrant vid 

genomförandet av litteraturgenomgången ska läsaren av arbetet kunna se och hänga 

med i resonemanget över hur den har genomförts och därmed kunna känna tillit till 

att litteraturgenomgången har genomförts på ett noggrant sätt. 

Litteraturgenomgången kan sedan ligga till grund för att identifiera de frågor som ska 

ställas i intervjuerna samt identifiera de faktorer som litteraturen anser är viktigast. 

 

4.1.2 Intervjuer 

Den kvalitativa metoden kommer genomföras med semi-strukturerade intervjuer. 

Det är ett bra sätt för att kunna fördjupa sig i vad de faktiska orsakerna är till de 

eventuellt framgångsrika faktorerna och att ställa kompletterande frågor direkt 

(Patton, 2015). Det ger även en bra möjlighet till att diskutera vad det är som kan 

ligga till grund för att de har lyckats med vissa saker men inte andra. Men för att 

lyckas med detta är det viktigt att frågorna är utformade på ett sätt så att personen 

inte bara kan svara ja och nej, det behöver vara öppna frågor för att utvinna mycket 

information. Men det får inte vara för många frågor, det är bättre att ha några få väl 

valda frågor än en lång lista med ogenomtänkta frågor enligt Patton (2015). 

Frågorna kommer att tas fram på förhand baserat på vad som framkommit under 

litteraturstudien men det kommer att finnas utrymme till att tala fritt för den som 

intervjuas. Detta tillvägagångssätt gör att intervjuerna blir systematiskt likadana i sitt 

upplägg men möjliggör ändå lite flexibilitet för att oförutsedd information ska 

komma kunna komma fram (Patton, 2015).  

Undersökningen kommer att ske i samarbete med Advectas där de kommer att bidra 

med sina kunskaper om området och om de verksamheter som arbetar med 

datadriven kultur, eftersom Advectas är ett konsultbolag som specialiserat sig inom 

området Business Intelligence är deras kunskaper inom området omfattande. En 

intervju kommer att ske med en nyckelperson på Advectas som har djupgående 

kunskaper om hur företagen jobbar med datadrivet beslutsfattande, det kommer 

generera en översiktsbild till hur företagens arbete med datadriven kultur fortskrider 

och vilka företag som har kommit långt i sin utveckling av en datadriven kultur. 

Därefter kommer intervjuer att ske med personer som är utvalda av nyckelpersonen.  

Vidare kommer alla intervjuer att spelas in samt transkriberas för att kunna få ut så 

mycket data som möjligt från intervjuerna samt för att undvika att viktig information 

kommer bort. 
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Nedan i figur 1 går det att få en överblick över hur intervjuer och litteratursökningen 

går till. Det börjar med en litteraturgranskning som syftar till att ta fram en modell 

som sedan används vid intervjuerna för att ta fram ett resultat. 

 

 

Figur 1 Metodprocess 

4.2 Etik 
Undersökningen kommer att ta hänsyn till de fyra allmänna huvudkrav gällande etik 

enligt Vetenskapsrådet (2002). Det innebär att intervjupersonerna i enlighet med 

första kravet kommer få information om undersökningen i förväg och vara 

införstådda med vad undersökningen syftar till samt vem jag som genomför 

undersökningen är. Enligt det andra kravet krävs det att deltagarna lämnar sitt 

samtycke till att genomföra intervjuerna samt att deras deltagande är frivilligt.  

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att de som intervjuas har en 

möjlighet att vara anonyma, detta ska säkerställa att de är öppna och inte håller 

tillbaka för att det de säger ska kunna komma tillbaka till dem i andra sammanhang. 

Nyttjandekravet som är det fjärde kravet kommer även det att hörsammas vilket 
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innebär att personuppgifter för de intervjuade inte används för andra ändamål än för 

undersökningen. 

4.3 Analys 

Analysen av litteraturgenomgången genomförs för att få en bakgrund inför 

intervjuerna. Under analysfasen kommer innehållet i litteraturen att sorteras in i 

övergripande områden i syfte att kunna ta fram en modell med de faktorer som ingår 

i en datadriven kultur samt vikta vilka delar litteraturen anser är viktigast för att 

införa en datadriven kultur. När den är genomförd kommer intervjuerna att 

analyseras separat. 

När intervjuerna är klara och har transkriberats genomförs en deduktiv analys för att 

dela in materialet från intervjuerna i den modell som har tagits fram i föregående 

steg. Det kan man enligt Patton (2015) göra när det finns en mall som ska följas och 

et är ett bra sätt att använda sig av vid både en kvantitativ eller en kvalitativ analys. 

Han säger vidare att det går att göra en deduktiv analys först för att sedan göra en 

induktiv analys för att hitta samband som inte passar in i den förutbestämda mallen. 

Detta kommer göras genom att lägga in data från intervjuerna under den framtagna 

modellen från analysen av litteraturen för att på så sätt kunna jämföra de båda. 

Läsaren ska kunna se att ingen data har tvingats in i en kategori utan anse att den bör 

finnas där naturligt. 
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5. Genomförande 

Här presenteras en redovisning av genomförandet av litteratursökningen och 

intervjuerna. 

5.1 Genomförande litteratursökning 
Syftet med litteratursökningen är att ta fram underlag inför intervjuerna samt för att 

identifiera vilka faktorer som är relevanta vid ett införande av en datadriven kultur i 

en organisation. Litteratursökningen genomfördes via sökningar på Worldcat local på 

databaserna IEEE Explore, ABI/INFORM Complete och Science Direct som 

tillhandahålls genom Högskolan i Skövde, de sökord som användes i sökmotorn är 

”data driven culture” och ”data driven decision-making”. Under sökningarna sållades 

material ut som handlade om sjukvård, utbildning, biomedicin samt detaljerad 

litteratur som handlade om specifika verktyg och tekniker såsom olika algoritmer vid 

data mining då de inte var relevanta för undersökningen. 

Litteraturen som eftersöks ska ta upp datadriven kultur och hur det kan införas i en 

privat verksamhet. När relevant litteratur har identifierats användes den för att ta 

fram en modell i syfte att användas för intervjuerna. Denna modell innehåller de 

stora faktorer eller områden som berör en datadriven kultur. 

5.2 Genomförande intervjuer 
Två av de tre intervjuerna genomfördes på intervjurespondenternas arbetsplats, dock 

genomfördes den tredje intervjun över telefon då det var för långt avstånd för att ta 

sig till respondenten. Två av respondenterna identifierades av nyckelpersonen som 

lämpliga samt att nyckelpersonen själv genomförde en intervju. Intervjuerna 

genomfördes semistrukturerat och spelades in med respondentens tillåtelse, efteråt 

transkriberades alla intervjuerna. Längden på intervjuerna varierade mellan som 

kortast 46 min och som längs 1 tim och 5 min.  

Den figur som tas fram under litteratursökningen användes till intervjuerna för att 

skapa en bild om de olika faktorer som finns i en datadriven kultur och i en 

organisation. De intervjuade fick prata kring den och göra kopplingar fritt om vilka 

faktorer de tyckte var viktigast och varför. 

Intervjurespondenter 

Respondent 1 (R1) Arbetar som konsult och är kompetensansvarig för området 

Business Consulting på Advectas. Arbetar mycket med att förbättra processer och 

styrmedel ur en ekonomisk synvinkel. 

Respondent 2 (R2) Arbetar som Vice VD och senior verksamhetskonsult på 

Advectas. Har arbetat mycket med Business Intelligence-strategier och konsultat 

inom performance management.  
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Respondent 3 (R3) Arbetar som konsult på Advectas stationerad ute hos en av 

deras kunder. Har några års erfarenhet av Business Consulting med ett stort intresse 

för datadriven kultur och verktyg. 

5.3 Genomförande etik 
Vid genomförandet av intervjuerna har etiska principer tagits i beaktande. 

Intervjurespondenterna fick i förväg information om vad undersökningen syftade till 

och vem jag var som genomförde intervjuerna. Respondenterna fick även information 

om att intervjuerna inte kommer att användas för några andra ändamål än denna 

studien och kommer inte att delas med tredje part.  

Respondenterna fick möjlighet att vara anonyma och gick med på att företaget de 

jobbade på nämndes samt att deras arbetsroller beskrevs men att deras namn inte 

nämns i rapporten.  

5.4 Genomförande analys 
När intervjuerna var transkriberade genomfördes analysen genom att manuellt gå 

igenom transkriberingarna och dela in deras uttalanden om de framtagna områdena. 

Det uppnåddes genom att läsa igenom transkriberingarna och färgmarkera 

uttalanden med den färg som motsvarade området i den framtagna modellen. När det 

var klart gick jag igenom de områden som var framtagna i tur och ordning och 

använde den informationen som fanns i transkriberingarna för att presentera och 

analysera texten. 
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6. Analys 

Detta kapitel har som syfte att beskriva den data som har framkommit ur empirin, 

först från det som har framkommit genom litteratursökningar sedan vad som har 

framkommit under de intervjuer som har genomförts. 

6.1 Analys litteratursökning 
Under genomgången av litteratur identifierades vilka områden som är relevanta i en 

datadriven kultur  

6.1.1 Management 

Enligt Kiron (2017) är det viktigt att ledningen talar samma språk som IT och att de 

skapar tydliga definitioner för ett lyckat IT-projekt. Kiron (2017) nämner vidare 

vikten av att anställda litar på den data som finns annars underminerar det företagets 

strävan efter datadrivna beslut. Människor kunde även känna sig hotade när data 

scientists försökte hjälpa människor ute i verksamheten med deras data och 

anklagade dem för att försöka ta över deras arbete. 

Kiron (2017) nämner att för att lyckas att ta datadrivna beslut så måste personal på 

mellanchefsnivå i organisationer bli bättre på att omsätta analyser av data till 

affärshändelser, detta stöds även av McShea et al. (2016). De behöver bli bättre på att 

sortera ut fakta från den data de har tillgängligt då man, även om man har rätt data, 

kan dra fel slutsatser som helt enkelt inte är fakta. McShea et al. (2016) skriver att det 

behöver komma tydliga direktiv från toppen, vilket styrks även av Ross et al. (2013), 

och kommunikation om vilka krav som ställs på mellancheferna och vara 

transparenta med vad de förväntar sig av dem. Det kan även innebära att göra sig av 

med de som inte vill anpassa sig.  Även Watson (2016) talar om vikten att övertyga 

mellanchefer om att ett datadrivet förhållningssätt är den rätta vägen att gå. Att 

införa en datadriven kultur behöver göras från toppen och neråt och mellanchefer 

behöver ge stöd till detta genom att implementera de verktyg som behövs i 

verksamheten så att de anställda kan nyttja dem. 

6.1.2 Värderingar 

Vikten av att lägga sina förutfattade meningar åt sidan nämns av Kiron (2017) och 

Watson (2016) som säger att man behöver få in ett grundtänk hos människor där 

fakta alltid eftersöks. Kiron (2017) och Ross et al. (2013) nämner att i flera studier 

har människor i verksamheter överbevisats i att deras egna uppfattningar om saker 

inte stämmer och att när de börjat titta på data så har det skiljt sig markant från 

deras tidigare uppfattningar. 

McShea et al. (2016) skriver att det inte räcker med att ha ledare med teknisk 

kompetens, de behöver även ha ett sinne för att samarbeta med andra, ha en vision 

för hur de kan använda analyser för att förbättra verksamheten och skapa en miljö 

där nya kunskaper är spännande, de behöver agera mer karismatiskt. Detta stöds av 

Kiron (2017) som säger att det behöver finnas förespråkare och människor som kan 
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hjälpa mellanchefer med att utbilda sig för att ta fram korrekta analyser för att bättre 

kunna ta beslut på fakta och inte åsikter. 

Watson (2016) nämner att en viktig del är att chefer frågar vilka verktyg som 

användes för att komma fram till en slutsats eller en rekommendation. En annan 

åtgärd kan vara att ge mindre utrymme i möten till personer som inte har med sig 

data som stödjer deras slutsatser. Om dessa frågor alltid ställs kommer de anställda 

att ändra sitt beteende och börja använda data i större utsträckning, förutsatt att 

deras kunskaper i verktygen stödjer det. De nämner även att ett sätt att få igång de 

anställda till att ta beslut baserat på data är att koppla deras produktivitet till deras 

lön, det skulle göra så att de får in det grund tänk som behövs för att få igång en 

kultur av beslut baserat på data i verksamheten. Ross et al. (2013) nämner vikten av 

att ha förespråkare som kan utbilda anställda till att använda verktygen och att skapa 

en atmosfär av att beslut tas baserat på data och inte åsikt.  

6.1.3 Verktyg 

Watson (2016) nämner att en datadriven organisation behöver ha rapporter, 

dashboard, scorecards och avancerade verktyg för att kunna hålla pulsen på 

verksamheten. Genom att personalen kan hålla koll på sin produktivitet genom 

dashboard och scorecards ökar deras produktivitet. Dessa verktyg är även en bra 

ingång för att ändra arbetares beteende till datadrivna beslut då de är lättare att 

förstå och använda. Ross et al. (2013) håller med om att det bästa sättet att få 

personal att använda sig av data är att introducera scorecards i verksamheten så att 

de kan få feedback om hur de presterar. Nyckeln här är enligt Ross et al. (2013) att 

det ger personalen en möjlighet att ta del av ett resultat som de själva kan 

kontrollera. Kiron (2017) nämner att mellanchefer behöver tränas i att använda 

verktyg och att ta fram analyser själva (self-service) istället för att förlita sig på att 

andra ska ta fram analyser åt dem. Detta gör att mellancheferna själva lär sig att ta 

bättre beslut baserat på data när de skapar sig en bättre förståelse av hur analyserna 

tas fram och vad som ligger till grund för analyserna. 

6.1.4 Data 

Det är enligt Kiron (2017) viktigt att man väljer ut den data som är relevant för den 

givna kontexten, när man tar fram ett scorecard till exempel så gäller det att man tar 

med alla variabler som är intressanta för de specifika omständigheterna. Kiron (2017) 

nämner även att det är ett stort problem att data inte är standardiserad vilket sänker 

kvaliteten, de nämner ett exempel där en datakälla angav en produkt ”Cheerios” 

medan en annan datakälla angav ”chrs”, det är problem som behöver lösas. Här 

håller Ross et al. (2013) med och säger att verksamheten behöver ta fram en 

etablerad källa för data som inte innehåller de fel som annars kan finnas. Det behöver 

även finnas en transparens gällande data enligt Kiron (2017) som säger att för att 

kunna bättre samarbeta med partners så kan det innebära att vara mer transparent 

med data än vad man känner sig bekväm med, detta då det ger en känsla av att man 

ger bort värdefulla tillgångar och företagshemligheter. Ross et al. (2013) nämner även 



17 
 

att det inte behöver finnas stora mängder data som många tror utan det kan räcka 

med små datakällor för att ta fram analyser till datadrivna beslut. 

6.1.5 Experiment 

McShea et al. (2016) nämner att experimentation behöver belönas i större 

utsträckning än vad det görs nu och att man behöver experimentera konstant, det är 

något som verksamheten behöver utveckla om de vill fortsätta att vara datadrivna. 

Kiron (2017) nämner att verksamheter behöver experimentera med olika datakällor 

för att ta fram nya analyser som bidrar till ny kunskap och bättre beslut. Ross et al. 

(2013) nämner att A/B tester kan genomföras för att prova sig fram om en sak är 

bättre än den andra och nämner vidare att detta oftast används av webbföretag för att 

presentera två olika webbsidor för besökarna som sedan analyseras med avancerade 

statistiska modeller, detta skapar en objektiv istället för en subjektiv jämförelse av 

webbsidor. 

6.1.6 Resultat litteratursökning 

Enligt det som har kommit fram under litteratursökningen är det ett stort fokus på 

att ledningen måste bestämma sig för att stödja en datadriven kultur i organisationen 

och ställa krav på sina mellanchefer att det ska ta beslut baserat på data. Dock finns 

det ett visst motstånd av personal att lita på data vilket kan stävjas genom att de 

anställda använder sig av scorecards och dashboards för att kunna mäta sin egen 

produktivitet som även går att koppla till lön. De nämner även vikten av att använda 

rätt data till rätt saker, genom att använda sig av data som håller en hög kvalitet och 

använda data som är relevant för den givna kontexten tas det bättre beslut, detta gör 

även att tilltron till analyserna ökar genom att analyserna är pålitliga. 

För att skapa en kultur där de anställda tar beslut baserat på data så behöver det 

finnas karismatiska ledare som främjar samarbete och som kan hjälpa användare 

med deras analyser. De behöver se till att cheferna vet vad de vill ha ut av sina 

analyser och cheferna behöver i sin tur se till att verktygen används genom att ställa 

frågor under möten hur de anställda har kommit fram till sina slutsatser och vad de 

har använt för verktyg och datakällor. Detta är för att pusha på de anställda så att de 

inte presenterar underlag som de inte har kommit fram till på ett datadrivet sätt. De 

behöver även bli bättre på att ta fram analyser själva för att bättre kunna förstå 

processen med att ta fram analyser. Om de förstår hur analyserna tas fram så kan de 

även skaffa sig en bättre förståelse för vilka faktorer som ligger bakom resultaten i 

analyserna, det gör att tilltron till data förhoppningsvis ökar. 

Experiment nämns och är något som behöver belönas och att de behöver 

experimentera med olika typer av data för att ta fram nya analyser men det finns 

inget specifikt om hur viktigt det är att använda sig av experiment för att få en 

datadriven kultur att etableras vid ett införande. 

Vad som saknas i litteraturen är mer ingående information om vad som är viktigt när 

en datadriven kultur ska skapas i en verksamhet, vilka delar som är viktigt att man 

börjar med. Det nämns en sak och det är att ledningen behöver bestämma sig för att 
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stödja en datadriven kultur som sedan kan tryckas ner i verksamheten genom att 

övertyga mellancheferna om att det är något som är nödvändigt att ha. 

Resultatet av litteratursökningen är figur 2 nedan som ska finnas till stöd för 

intervjuerna samt de frågor som kommer ställas under intervjun, men då intervjun är 

semistrukturerad kommer figuren nedan att stå för de beröringspunkter som ska 

behandlas under intervjun. 

 

Figur 2 Viktiga faktorer 

6.2 Analys intervjuer 
Här presenteras analysen av de intervjuer som har genomförts indelat i samma 

kategorier som har identifierats under litteraturgenomgången. 

6.2.1 Management 

R1 anser att management är en viktig faktor i en datadriven kultur, det är viktigt att 

ledningen vet varför de vill bli datadrivna, de behöver ett tydligt mål så att de inte vill 

bli datadrivna bara för att ”det är det man ska bli nu för tiden men det räcker inte för 

då kommer det att fallera”. De behöver staka ut varför de vill bli datadrivna om det 

så är för att öka försäljningen eller öka sin produktivitet så behöver de ta fram en 

tydlig strategi. R1 nämner även styrmodell som en viktig komponent som han 

beskriver som ”kittet som binder samman allting väldigt mycket”. Det innebär att 
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ledningen behöver ta fram underlag för vad det är de vill mäta för annars vet de inte 

vad de behöver för typ av data och då kommer de inte ifrån ”den här åsikts, gissande, 

magkänsla-strukturen”.  

R2 pratar vidare om styrmodellen och säger att man behöver ha en styrmodell som 

reflekteras i BI-systemet så att det går att följa upp hur det går och nere på 

mellanchefsnivå behöver den styrningen hänga ihop med den övergripande 

styrningen. Det kan skapa ett visst motstånd genom att de arbetar med andra typer 

av data och mätetal på mellanchefsnivå som inte hänger ihop med den övergripande 

styrningen. Då kan det resultera i att de inte bryr sig och gör som de alltid har gjort. 

Här gäller det då att tydligt förankra styrmodellen från ledningen med hur de arbetar 

på mellanchefsnivå för att de inte ska avvika för mycket så att det blir motsättningar. 

Vidare anser R2 att man behöver gå ifrån en traditionell BI-utveckling för att brygga 

mellan verksamheten och IT.  

”Traditionell BI-utveckling har utförts utav IT och här är, man kallar det ett 

solution center som är på IT-sidan då och där i sitter då de som leder arbetet, 

några arkitekter, några utvecklare som utvecklar DW, som utvecklar BI-

lösningar och man har sådana som ansvarar för BI-plattformen, vilka verktyg 

man ska använda och sådana saker va, det är liksom en IT-gren då va men 

de måste få in inputen från verksamheten för vad det är de ska bygga, det 

tror man nästan inte men det förekommer att de inte har den kontakten med 

verksamheten utan sitter där och uppfinner massa saker som de tror att 

verksamheten behöver för de är lite rädda för verksamheten, de tycker 

verksamheten är lite farlig, de tycker att de fattar ingenting och är lite 

konstiga.” 

Lösningen är enligt R2 att ha en verksamhetsorienterad BI-chef som bryggar mellan 

verksamheten och IT och som dessutom ”står på barrikaderna och berättar att det 

här är bra grejer” och agerar ungefär som en karismatisk ledare. Den personen ska 

sedan samla ihop människor från olika delar av organisationen såsom någon från 

ekonomi-, personal-, marknads-, försäljningsavdelningen och så vidare som kan de 

verksamhetsområden de kommer från.  Det ska vara människor som är typiskt 

kunniga inom data och verktyg men som även kan sina verksamhetsområden, de kan 

samarbeta tätare med IT för att ta fram lösningar som fungerar i deras områden och 

även hjälpa till med coachning och fungera som en slags mentor som finns där för 

cheferna när de ska ta fram statistik. Det är något som kan minska de motsättningar 

som kan uppstå med mellanchefer som motsätter sig eftersom de blir mer delaktiga 

och får hjälp med att utföra sitt jobb på ett bättre sätt. 

6.2.2 Värderingar 

R2 lägger stor vikt vid karismatiska ledare då de kan få ett enormt genomslag på 

mellanchefsnivå: 

”Jag lägger stor vikt på karismatiska ledare, jag lägger stor vikt vid att hitta, 

det är människor det handlar om och att hitta rätt människor som har rätt 
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intresse, alltså de här människorna hittar man ofta när man kallar till... nu ska 

vi göra en Business Intelligence-roadmap liksom eller om du skulle kalla till en 

workshop på AB Volvo som du kallar för datadriven kultur, då dyker de här 

människorna upp liksom. Fast de har massa olika titlar men då gäller det att 

fånga upp dem då liksom” 

Dessa karismatiska ledare går dock väldigt mycket in i vad R2 beskriver som passar 

in i management. Dessa karismatiska ledare är även de personerna som kan hjälpa 

till ute i sina verksamhetsområden genom att fungera som stöd och mentor till de 

som inte är naturligt intresserade av data men som behöver använda verktygen för att 

fatta bättre datadrivna beslut. 

Detta i kombination med att man har en ledning som hela tiden pratar om siffror och 

jobbar med siffror samt följer upp verksamheten med de verktygen som finns kan 

påverka ett beteende på mellanchefsnivå till att använda sig mer av data i sitt 

beslutsfattande. 

Dock hade R2 inget speciellt att säga om produktivitetsbaserad lön, det ansågs inte 

främja en datadriven kultur så mycket. R1 ansåg samma sak, då var det i så fall bättre 

att gå upp ett steg och försöka effektivisera hela processen kring den personalen för 

att öka produktiviteten. 

6.2.3 Verktyg 

Gällande verktyg ansåg alla respondenter att det inte var så viktigt vad man hade för 

verktyg, det är nödvändigt att det finns någon form av verktyg för annars går det inte 

att genomföra några analyser men att Excel skulle fungera utmärkt till en början. R1 

säger att ”du behöver komma upp till en viss nivå innan du kan jobba med SSBI och 

mer avancerade analyser. Så det är trappsteg”, det kan alltså vara bra att använda 

vissa verktyg när man har kommit en bit med att vara datadriven men att det inte är 

något som krävs vid ett införande.  

R2 anser däremot att det är viktigare att ingen enhet går ut och skaffar verktyg på 

egen hand som inte har något stöd i IT-organisationen. Det är viktigt att verktygen är 

homogena och godkända av IT och framförallt har ett stöd av IT snarare än att 

verktygen i sig har en särskild betydelse. Däremot tror han att det underlättar om 

man arbetar med self-service BI verktyg eftersom de verktygen i sig driver på ett 

datadrivet tänk i och med att användarna tar fram mer avancerade analyser själva 

och då kan ta bättre beslut, men ett affärssystem tillsammans med Excel borde 

egentligen räcka för att ta datadrivna beslut. 

Enligt R3 är det viktigare att verktygen även är lätta att använda än vad det faktiskt är 

för verktyg, vill man att anställda ska använda verktygen och inte ledsna så behöver 

de vara lätta att använda, och det finns ingen anledning till att inte göra verktygen 

lätta att använda. 
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6.2.4 Data 

Ingen av respondenterna ansåg att det var viktigt att ha stora mängder data, då var 

det ett större fokus på att ha relevant data och att ha data i rätt kvalitet. R1 säger att 

om man ska bli datadrivna så behöver man ha arbetat en del med BI innan för annars 

”så har man aldrig sett hur dålig datakvaliteten är och då förstår jag att 

mellancheferna när de får BI första gången går emot det för det är så dålig 

datakvalitet så de känner att de inte kan lita på siffrorna i alla fall och man har lite 

småpåvar häromkring också som gör som de alltid har gjort och känner sig extremt 

viktiga i det”. Datakvalitet är alltså viktigt, för om den inte är bra kan det bli svårt att 

övertyga mellanchefer om att ta datadrivna beslut. 

 R2 säger att datakvalitet kan vara ett problem om man skapar en ”jättefin 

datadriven kultur och så säger man att data är viktigt och väger tyngre än åsikter. 

Sen så skapas det en massa self-service grejer för alla får tillgång till all 

information också skapar dom massa saker som är totalt upp åt väggarna fel.” 

R2 nämnde även att det är viktigt att data i en organisation är så öppen som möjligt, 

att organisationen är så transparent som möjligt med den data de har mellan sina 

anställda så att hela organisationen kan ta del av den. Han upplever att för att en 

datadriven kultur ska kunna skapas ”ska informationen vara så fri som möjligt och 

ibland så, men man kan ha det som grundfilosofi att så många som möjligt ska ha 

tillgång till så mycket information som möjligt och det ska vara så korrekt som 

möjligt.”  

R3 har här en mer nyanserad syn på datakvalitet, han anser att datakvaliteten bara 

behöver vara tillräckligt bra för ändamålet. Han nämner ett exempel med att en 

telefonförsäljare inte behöver ha 100% korrekt information för att ta ett beslut om 

vad han ska säga till en specifik kund, det kan räcka med att han vet med 70% 

säkerhet att nästa kund på listan är intresserad av rakprodukter för att han ska 

besluta om att försöka sälja det till denne. Datakvaliteten behöver alltså vara bra men 

det beror på i vilka omständigheter och vad det är för typ av beslut som ska tas. 

6.2.5 Experiment 

R1 anser att vid ett införande är det inte så viktigt med experiment och att ”…du 

behöver komma upp till en viss nivå innan du kan börja jobba med experiment 

skulle jag vilja säga…” där en datadriven kultur sker i mognadssteg och att det 

kommer mer senare när man hamnar i ett läge där man redan har fått med sig 

människorna i företaget. Han skriver vidare att människorna måste få upp suget för 

att experimentera ”...att försöka hitta de här nya sambanden så behöver vi ha 

kommit en bit på en datadriven kultur, har du en väldigt omogen organisation så 

sätter du ju inte self service BI i händerna på någon egentligen för att dom kommer 

inte använda det. Så det är olika verktyg på olika delar av resan.” 

R2 har en lite annan syn på experiment, han tolkar experiment som att det även 

inkluderar proof-of-concept, han utvecklar det vidare med att: 
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”Ett bekymmer vi har med BI är att de här människorna som är ute i 

verksamheten de vet inte riktigt vad BI är, men egentligen är det skit 

samma vad som är BI och vad som inte är BI, får du informationen du 

behöver ja eller nej liksom. Men ändå så kan det vara svårt att se dels vad 

det är och vad det finns för möjligheter med det och då gör man mycket 

tester, proof of concepts” 

Han berättar vidare att det är jätteviktigt för vidareutvecklingen av en datadriven 

kultur att man genomför tester, genom att kontinuerligt testa saker så kan man visa 

på värdet av det, man får se vad som fungerar och inte. Men detta förutsätter också 

någon form av mognadsgrad där det finns människor som även håller på med mer 

avancerade analyser och känner sig bekväma med mer avancerade verktyg såsom 

Qlikview eller PowerBI. Vidare säger han att det är bra att använda sig av experiment 

för att öka takten i en datadriven kultur men att om det är något han skulle ta bort 

från figuren så är det just den faktorn. 

6.2.6 Resultat intervjuer 

Respondenterna lägger stor vikt vid att ledningen tar ett beslut om att bli datadrivna 

och att de gör det av rätt anledningar. De behöver skapa en styrmodell som kan guida 

verksamheten samt förankra den med mellancheferna för att försäkra sig om att den 

följs. De anser även att IT behöver inta en ny roll i verksamheten från en roll som 

tillverkar verktyg till organisationen till en roll där de arbetar mer med coachning och 

stöttning till verksamheten. De anser att det oftast finns människor som är 

intresserade av data ute i verksamheten som man behöver fånga upp. Gör man det så 

kan de människorna stöttas och utbildas till att hjälpa sina verksamhetsområden med 

att bli mer datadrivna genom att agera mer som kunniga karismatiska ledare. De 

skulle även fungera som en länk mellan verksamhetsområden och IT för att ta fram 

vilka verktyg och typer av data som behövs. Dessa personer skulle då agera som 

karismatiska ledare i sina respektive områden som förespråkar data och driver på så 

att människor tar beslut baserat på data istället för åsikt. De anser även att den 

mognadsgraden som finns i verksamheten när det gäller BI påverkar de anställda när 

det gäller om de litar på data och analyser eller inte. Om verksamheten är mogen när 

det gäller BI så har de även gått igenom de datakvalitetsproblem som kan uppstå som 

gör att anställda inte litar på analyser vilket underlättar att de kommer över de 

hindren som då uppstår. 

När det gäller verktyg säger de att det behövs någon form av verktyg annars går det 

inte att analysera data, men det inte är så viktigt vad det är för typ av verktyg och 

verktygen i sig har ingen signifikant påverkan om man lyckas med införandet av en 

datadriven kultur eller inte. Verktygen är ingen viktig faktor vid införandet av en 

datadriven kultur eftersom de inte påverkar om införandet av en datadriven kultur 

blir lyckat eller inte. De ser det som en mognadsgrad där en omogen organisation 

som kanske inte har kommit så långt med BI skulle kunna klara sig med Excel medan 

mer mogna organisationer skulle behöva kraftigare verktyg med ett större fokus på 

avancerade analyser i samband med self-service BI. Men inget av det spelar någon 
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roll om det inte finns en kultur av att ta beslut baserat på fakta från de analyser som 

kan skapas med verktygen. 

Gällande data behöver det inte finnas stora mängder data men det behöver finnas 

data som är relevant till problemet. Överlag anser de att datakvaliteten behöver vara 

hög med undantag för områden där datakvaliteten är mindre viktig som i exemplet 

med telefonförsäljare. Att datakvaliteten behöver vara hög överlag beror dels på att 

analyser behöver vara korrekta för annars tas inte rätt beslut men även för att 

personalen annars inte litar på de analyser som tas fram och då faller hela den 

datadrivna kulturen.  

Experiment är viktigt för att vidareutveckla en redan etablerad datadriven kultur, för 

att ständigt kunna förbättra sig och utveckla nya metoder och analyser. Men det 

anses inte vara så viktigt vid ett införande av en datadriven kultur, verksamheten 

behöver uppnå en viss mognad innan det kan vara lämpligt att börja experimentera. 

Det krävdes att det fanns personal i organisationen som redan höll på med mer 

avancerade verktyg för att ta fram rapporter, personal som har kommit längre i sin 

mognad med BI. 
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7. Slutsats 

Här presenteras slutsatserna från resultatet av undersökningen. Det fanns en 

övergripande frågeställning att ta hänsyn till med två underfrågor som skulle hjälpa 

till att besvara huvudfrågan. 

För att besvara frågeställningen delas den in i två underfrågor: 

1. Vilka faktorer identifieras som viktigast för att uppnå en datadriven kultur 

enligt litteraturen? 

Litteraturen har ett stort fokus på områdena management, data, verktyg och 

värderingar men det är svårt att utröna vilka faktorer som är viktigast i inledningen 

av att vilja bli datadrivna förutom management. Det är viktigt att ledningen tar beslut 

om att bli datadrivna och sedan förmedlar det till verksamheten som då ska börja 

använda sig av dashboards och scorecards för att vänja sig vid att ta beslut baserat på 

data. Men det är även viktigt att den data som finns håller en bra kvalitet annars tas 

fel beslut och då är det ingen som litar på analyserna Det är även viktigt att det finns 

karismatiska ledare som kan förespråka en datadriven kultur och som hjälper de 

anställda med att använda de verktygen som finns. 

2. Vilka faktorer identifieras som viktigast för att uppnå en datadriven kultur i 

praktiken hos företag? 

Det ligger i intervjuerna ett stort fokus på management, data och värderingar där 

verktygen ses som någonting givet för att kunna hantera data men det är inte viktigt 

för att lyckas med ett införande av en datadriven kultur. 

Enligt intervjuerna ligger det stor vikt vid att ledningen tar beslut om att bli 

datadrivna men även att de gör det av rätt anledningar. Det måste finnas ett uttalat 

mål till varför man vill bli datadrivna. Dessa mål kan sedan ligga till grund för en 

styrmodell som förankras i verksamheten. Vidare anser de att de motsättningar med 

mellanchefer och anställda som kan uppstå inte är ett kulturellt problem utan ett 

mognadsproblem som uppstår när organisationen inte har kommit så långt i sin resa 

med BI att de inte har rett ut sina datakvalitetsproblem. Det behöver inte finnas stora 

mängder data men det behöver finnas relevant data, eftersom beslut ska tas på data 

anses det vara en viktig faktor där den mest kritiska aspekten är kvaliteten på den 

data som finns, inte mängden. En annan viktig faktor var inuti värderingar där 

karismatiska ledare ansågs viktiga, som kunde fungera som bryggor mellan 

verksamhetsområden och IT för att hålla koll på vad som behövdes i verksamheterna 

samt samarbeta med IT för att få ut stöd i organisationen. 

Vilka faktorer är viktigast att tänka på vid införandet av en datadriven kultur? 

Sammanfattningsvis kan man säga att de faktorer som är viktigast vid införandet av 

en datadriven kultur beror på mognadsgraden i organisationen. Men de faktorer som 

var absolut viktigast att beakta oavsett mognadsgrad är att ledningen tar ett 
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långsiktigt beslut om att bli datadrivna och går ut i organisationen och förmedlar 

detta till alla samt förankrar det med alla ledningsnivåer tillsammans med 

målsättningar om varför det ska göras. De kan även behöva se över sin datakvalitet 

för att säkerställa att de analyser de gör stämmer överens med verkligheten annars 

kan de anställda tappa tilltro till systemet och gå ifrån ett datadrivet tänk.  

Det är även viktigt att hitta de personerna i organisationen som kan agera 

karismatiska ledare med tekniskt kunnande som kan samarbeta med IT och hjälpa 

dem i den coachning som behövs. Det krävs att man hjälper de anställda och 

mellanchefer till att ta fram analyser annars kan bristen på kunskap om systemen 

göra att de slutar arbeta datadrivet. 

De viktigast områden är management, data och kultur, om de bitarna faller på plats 

kan verksamheten använda de verktygen som finns att tillgå vilka verktyg det än är 

och allt eftersom organisationen mognar kommer de att börja vilja experimentera för 

att ta fram nya lösningar och analyser vilket kommer vidareutveckla deras datadrivna 

kultur. 
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8. Diskussion 

Detta kapitel behandlar mina personliga reflektioner kring rapporten. 

8.1 Resultat 
Resultatet bidrar till de som är intresserade av att införa en datadriven kultur i sin 

verksamhet. Jag tycker att resultatet och analysen visar vad som är viktigt att tänka 

på vid införandet av en datadriven kultur och vilka aspekter som är mindre viktiga att 

tänka på. Något som dock överraskade mig gällande intervjuerna var fokuset på att 

det beror på hur mogen en organisation är gällande sin generella utveckling i 

Business Intelligence för hur viktiga faktorerna är. I litteraturen skrivs det mer 

generellt vad som krävs för att införa en datadriven kultur och det verkar vara mer 

fokus på verksamheter som har kommit en bit i sin mognadsgrad. Detta resulterade i 

att jag tog fram de faktorer som var allra viktigast vid införande av en datadriven 

kultur oavsett mognadsgraden. Vid en organisation med högre mognadsgrad blir 

verktygen en viktigare aspekt eftersom det redan kan finnas en uppsjö av verktyg som 

används. Då kan homogeniseringen av verktygen blir viktigare än datakvaliteten om 

det är så att man redan har löst den biten på vägen till sin mognad.  

Något som även framkom men som inte var med i modellen från litteratur-

granskningen är relevansen av vilken data man använder. Relevansen av data är en 

viktig punkt, den data som används behöver vara relevant till det som undersöks på 

samma sätt som datakvalitet är viktigt. Om den data man använder inte är relevant 

till det som undersöks kan analysen bli felaktig vilket påverkar hur de anställda litar 

på de analyser som tas fram eller inte. 

En nackdel för resultatets trovärdighet är att litteraturgenomgången innehöll ganska 

få källor, det var svårt att hitta källor som handlade om datadriven kultur men som 

inte handlade om sjukvård, skola eller biomedicin. Om det hade funnits med fler 

artiklar så hade trovärdigheten ökat. Ytterligare en nackdel för trovärdigheten av 

resultatet är att intervjuerna skedde på ett konsultbolag. Fördelen med det är att de 

har mycket erfarenhet av olika typer av organisationer som befinner sig i olika stadier 

i sin utveckling, men man missar de delarna som kan anses viktiga från de i 

verksamheten som faktiskt ska ställa om till att bli mer datadrivna. Det är mycket 

möjligt att de har en helt annan syn på vad som är viktigt vid införandet av en 

datadriven kultur. 

8.2 Metodval 
Metodvalet anser jag är lämpligt givet det problemet som skulle undersökas. Givet 

den avgränsning som var satt till verksamheter som exkluderade utbildningsområdet 

samt statliga verksamheter och sjukvård hade en litteraturundersökning inte varit 

applicerbar då den litteraturen som hittats antingen inte var tillämplig för att den 

inte var aktuell eller för att den var för innehållsfattig. Genom att istället använda den 

litteraturen som ändå fanns tillgänglig gick det att måla upp en bild av vad en 

datadriven kultur bestod av och vad de ansåg var viktigt. Men genom att genomföra 
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en kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer fanns det en möjlighet att 

fånga mycket mer ingående vilka aspekter av en datadriven kultur som var viktigast 

vid ett införande.  

Valet att endast intervjua individer på ett konsultbolag kan däremot diskuteras, 

svaren hade antagligen blivit annorlunda om intervjuer hade skett i en datadriven 

verksamhet med fler nyanser kring de problem som kan uppstå och eventuella 

lösningar. Eftersom intervjuerna endast genomfördes med konsulter, övervägande 

inom Business Intelligence och management, så blev svaren färgade utifrån den 

nivån de befinner sig på. Konsulterna sitter inte på en marknadsavdelning och ska 

efter många års inbitet arbetssätt ändra rutiner till att bli datadrivna, det hade 

antagligen kommit mycket annorlunda svar från en sådan person. 

8.3 Samhälleliga och vetenskapliga aspekter 
Utifrån samhälleliga aspekter anser jag att resultatet av rapporten kan vara till stor 

nytta för organisationer som vill ta nästa steg i sin utveckling för att försöka bli mer 

datadrivna med de fördelar det för med sig. Genom att använda sig av resultatet från 

den här studien kan organisationer få hjälp med att höja sin produktivitet och ta fler 

korrekta beslut som i längden kommer att göra dem mer konkurrenskraftiga på 

marknaden. De kommer även kunna använda resultatet som en vägledning till vilka 

faktorer de ska fokusera på när de vill införa en datadriven kultur. Om verksamheten 

har kommit långt med Business Intelligence och har koll på sin datakvalitet så kan de 

fokusera mer på verktygen och att utbilda människor i användningen av dessa. 

Verksamheter som däremot inte har kommit så långt vet i och med resultatet att de 

kommer att stöta på problem med datakvalitet och behöver därmed inte lägga onödig 

tid på verktyg som de inte kommer att ha någon nytta av innan de problemen är lösta. 

Vad som gäller alla organisationer är att de fokuserar på att trycka ner ett beslut om 

att vilja bli datadrivna från ledningen och ner i organisationen då detta steg är 

nödvändigt för att lyckas. Detta skulle sammantaget resultera i att samhället i stort 

gynnas då den svenska marknaden skulle bli mer konkurrenskraftig och 

verksamheter som tillämpar en datadriven kultur ökar sin omsättning och avkastning 

vilket gynnar både den statliga och privata sektorn.  

Utifrån vetenskapliga aspekter anser jag att studien bidrar med något som har 

saknats på det vetenskapliga området och det är ett fokus på vad man som 

organisation ska fokusera på först när de vill bli datadrivna. Det finns även en modell 

som kan vara användbar i framtida forskning som på ett bättre sätt visar vilka delar 

som ingår i en datadriven organisation. Mina rekommendationer för framtida 

forskning är att man tar fram ett mätinstrument som visar hur långt man har kommit 

i sitt arbete med att bli datadriven och vilka aspekter som återstår som man inte har 

kommit lika långt med. Detta skulle göra att en organisation kan använda 

instrumentet och utifrån sin mognadsgrad få veta om de behöver fokusera mer på 

samarbete över verksamhetsområden eller om de fortfarande behöver förbättra sin 

datakvalitet. 
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8.4 Etiska aspekter 
Denna studie har tagit hänsyn till de etiska aspekter som Vetenskapsrådet har 

framställt enligt utförande beskrivet i metoddelen av rapporten. De personer som har 

intervjuats har blivit informerade om deras möjligheter till att vara anonyma, de har 

även blivit informerade om att den information som har samlats in från dem inte 

kommer att användas för några andra ändamål än för framtagandet av denna 

rapport. Deltagarna blev informerade om och godkände inspelningarna av 

intervjuerna samt att de fick tillgång till transkriberingarna i efterhand för att ha en 

möjlighet att ändra eller ta bort något som de eventuellt skulle känna sig obekväma 

med att delge. De informerades även om vad syftet var med intervjuerna och vad 

undersökningen handlade om. Sammantaget uppfyllde rapporten de etiska aspekter 

som Vetenskapsrådet har tagit fram.  
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