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Sammanfattning 

Dagens affärsklimat är under ständig utveckling och för att möta den ökade 

konkurrensen är det viktigt för verksamheter att snabbt kunna fatta beslut som är 

baserade på data. Utmaningarna i detta medför att verksamheternas arbetssätt måste 

bli mer innovativt för att snabbare kunna anpassa verksamheten. Traditionell 

business intelligence (BI) där IT-avdelningen oftast ansvarar för att ta fram rapporter 

åt användarna har svårt att hinna med att skapa rapporter som är nödvändiga för att 

fatta beslut grundade i data. En lösning på detta problem är att införa Self-Service BI 

(SSBI) där målet är att låta användarna komma närmre verksamhetens data och på 

det sätta kunna skapa rapporter utan inblandning från IT-avdelningen. Genom att ta 

bort IT-avdelningen som mellanhand och flytta ut visst ansvar på verksamhetens 

avdelningar ställs krav på en tydlig organisation med tydliga roller och detta ligger till 

grund för den frågeställning som denna studie ska ge svar på som är: 

Vilka roller krävs för att införa och driva SSBI? 

Metoderna som valts ut för att kunna ta fram ett svar på denna fråga är systematisk 

litteraturstudie och fallstudie. Syftet med att genomföra den systematiska 

litteraturstudien är att analysera vad den befintliga litteraturen tar upp om roller 

inom SSBI. Fallstudien som består av intervjuer med experter inom SSBI-området 

syftar till att fånga upp deras erfarenheter och åsikter om det olika roller som är 

viktiga inom SSBI. 

Resultatet består av ett framtaget organisationsschema över viktiga roller som behövs 

för att kunna införa och driva SSBI inom en verksamhet.  
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1 Introduktion 

Dagens affärsklimat genomgår ständiga förändringar och blir alltmer komplexa, 

dessa förändringar medför både möjligheter och utmaningar för organisationer. 

Organisationer är ständigt pressade att snabbt kunna anpassa sig utifrån 

förändringar som sker vilket leder till att de måste vara innovativa i deras arbetssätt 

(Turban, et al., 2011). För att organisationer ska ha möjligheten att anpassa sig 

utifrån de ständiga förändringarna krävs det att de snabbt kan fatta strategiska och 

operationella beslut. Sådana beslut måste grunda sig på en betydande mängd 

relevant data, information och kunskap inom organisationen (Turban, et al., 2011).  

Business Intelligence (BI) är ett paraplybegrepp som är vanligt förekommande för att 

beskriva teknologier, applikationer och processer för att samla in, lagra, skapa 

åtkomst till och analysera data för att hjälpa användarna att fatta bättre beslut 

(Wixom & Watson, 2010). BI kan hjälpa organisationen att följa hur väl den 

presterar, samt att upptäcka nya affärsmöjligheter och hjälpa organisationen att fatta 

bättre affärsbeslut när det kommer till kunder, leverantörer, konkurrenter, produkter 

samt strategiska och finansiella frågor (Foley & Guillemette, 2010).  BI har gått från 

att vara en bidragande faktor för organisationers framgång till att vara en 

förutsättning för att nå framgång (Wixom & Watson, 2010). 

BI är ett område i ständig försändelse tack vara teknologiska utvecklingar och 

organisationernas krav på ett mer effektivt BI (Ortiz Jr., 2010). Chen, Chiang och 

Storey (2012) beskriver tre faser för utvecklingen som BI området genomgått. BI 1.0 

är där de flesta organisationer idag befinner sig, BI 2.0 handlar om de unika 

datainsamlingsmetoder som internet har gett uppskov till och BI 3.0 är den allra 

senaste tekniken för datainsamling som mobila enheter och internetuppkopplade 

sensorer. Dessa faser beskrivs mer utförligt i kapitel 2.1.1.  

Trots att BI hjälper organisationer att bli mer konkurrenskraftiga och hitta nya 

affärsmöjligheter fattas många beslut idag utan stöd från BI och dess analyser 

(Imhoff & White, 2011). Detta beror inte på att de inte finns någon efterfrågan utan 

det beror helt enkelt på IT-avdelningarna inte hinner med att tillgodose det 

användarna med den data och den information som de efterfrågar. Enligt Imhoff och 

White (2011) beror detta på att IT-avdelningen inte tilldelas tid och resurser för att 

bemöta dessa önskemål från användarna. För att tillfredsställa användarnas 

önskemål och behov av tillgång till data och information söker organisationer efter 

alternativa angreppssätt mot BI. Ett alternativt angreppssätt är att skapa en miljö där 

användarna ges möjlighet att, utan inblandning från IT-avdelningen, skapa och 

komma åt BI rapporter och analyser (Imhoff & White, 2011). Detta angreppssätt 

benämns som self-service business intelligence (SSBI). 

SSBI är tillgångarna i BI miljön som gör det möjligt för användarna att blir mer 

självständiga och mindre beroende av stöd från IT-avdelningen (Imhoff & White, 

2011). Enligt För att SSBI ska kunna fungera på ett tillfredställande sätt som måste 

följande mål uppfyllas enligt Imhoff och White (2011): det ska vara enkelt för 
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användarna att ta till sig och förstå information, verktygen som tillhandahålls ska 

vara användarvänliga, datalager ska vara lätta att driftsätta och underhålla samt att 

användarna ska på ett enkelt sätt kunna komma åt datakällor. 

Målen som finns med att använda SSBI skiljer sig inte mot målen för BI men SSBI 

tillhandahåller nya metoder och verktyg för att nå målen (Alpar & Schulz, 2016).  

1.1 Problemområde 

För att uppnå målen med SSBI är det viktigt att organisationen är medveten om det 

finns olika typer av användare, användare och superanvändare, som kräver olika 

typer av self-service verktyg (Eckerson, 2012). Ett vanligt misstag är att ge användare 

tillgång till verktyg och funktioner som är bättre lämpade för superanvändare och 

tvärtom (Eckerson, 2012). För att lyckas med SSBI är det viktigt att organisationen 

kopplar rätt typ av användare till rätt typ av verktyg. Genom att de olika typerna av 

användare får tillgång till ett verktyg som är lämpat för deras kunskapsnivå och 

informationsbehov går det att ge dem en bättre upplevelse av arbetet (Eckerson, 

2014). 

Olika typer av användare kräver olika angreppsätt och verktyg när det kommer till 

SSBI. Det största misstaget som en organisation kan göra vid införandet av SSBI är 

att enbart implementera ett verktyg och ge samtliga inom organisationen tillgång till 

detta verktyg (Eckerson, 2012). Matchningen av rätt verktyg till rätt användare måste 

baseras på de olika användarnas arbetsuppgifter, deras tekniska kunnande och deras 

analytiska förmåga (Eckerson, 2014). SSBI kan bidra till att användarna utvecklas 

och anpassar sig bättre till BI-miljön men eftersom det många olika typer av 

användare med olika behov så kan det vara svårt att implementera (Eckerson, 2012). 

Det finns inga BI-verktyg som fungerar för samtliga behov och situationer. Om en 

verksamhet ska lyckas med SSBI så krävs det enligt Eckerson (2012) att det finns en 

strategi för att matcha rätt användare med rätt verktyg. Om verksamheten misslyckas 

med att förstå de olika behov som finns hos användarna och användarnas olika 

tekniska kunskaper så kan införandet av SSBI bli ett kostsamt misslyckande för 

verksamheten (Imhoff & White, 2011). 

Ett problemområde som Weber (2013) handlar om att organisationer väljer fel 

angreppsätt när de ger samtliga användare tillgång till all data och att detta 

angreppssätt ökar risken att stöta på problem. Genom att låta användarna gör vad de 

vill med all tillgänglig data finns det stor risk för att de kommer att använda olika 

angreppsätt i sitt arbete vilket leder till olika resultat kommer tas fram vilket in sin 

tur slutligen bidrar till att det finns flera olika versioner av sanningen (Weber, 2013). 

För att skapa en hållbar och lämplig miljö för SSBI måste organisationen förstå vilka 

drivkrafter och tekniska kunskaper som finns hos dess användare (Imhoff & White, 

2011). 

För att organisationer ska bli framgångsrika i sitt användande av SSBI är det viktigt 

att det finns tydliga rutiner för vem som ska göra vad. Enligt Weber (2013) 

undermineras användandet av SSBI om organisationen inte lyckas med att tydligt 



3 
 

definiera roller och ansvarsområden, det är svårt att hålla någon ansvarig om alla är 

ansvariga för allt. Ett exempel på detta som Weber (2013) tar upp är en organisation 

där den mest kunniga metadatautvecklaren gav upp försöken att upprätthålla en hög 

standard på grund av att den styrmodell som införts i verksamheten tillät samtliga 

användare oavsett roll att ändra på den metadata som fanns tillgänglig. Vid 

införandet av SSBI är det inte bara de specifika användarna som är viktiga utan även 

vilka roller som ska finnas i orgranisationen för att stödja arbetet.  

De olika miljöerna inom SSBI och tradiotionell BI skiljer sig mycket mellan varandra, 

inom SSBI tar användarna över många av de roller som tidigare bemanats av IT-

avdelningen (Imhoff & White, 2011). Enligt Imhoff och White (2011) så finns det 

många områden som är i behov av nya processer eller policys för att förebygga att 

SSBI inte blir detsamma som kaos.  

Ett viktigt syfte med SSBI är just att minska IT-avdelningens roll som mellanhand 

när det gäller framtagande av information åt användarna. Organisationer som 

planerar att implementera SSBI behöver hitta en balans mellan IT-avdelningens 

behov av att överblicka arbetet och användarnas tillgång till data, analyser och 

verktyg (Imhoff & White, 2011). Enligt en undersökning av Logi Analytics (2015) 

anser 91% av de tillfrågade att det är viktigt för användarna att komma åt data och 

information utan att behöva fåra IT-avdelningen om hjälp.  

Utifrån det beskrivna problemområdet har följande frågeställning tagits fram:  

Vilka roller krävs för att införa och driva SSBI? 

Syftet med denna frågeställning är undersöka vilka roller som krävs för att en 

verksamhet ska lyckas med att införa SSBI så att det uppfyller de förväntningar som 

finns samt säkerställa driften och underhållet av SSBI när det är i drift i 

verksamheten.   

Syftet med denna frågeställning är ta fram de olika roller som krävs för ett lyckat 

införande och drift av SSBI. Genom att öka medvetenheten om dessa roller och dess 

funktioner ska denna studie bidra till att verksamheter på effektivt sätt  

1.2 Avgränsningar  

Studien kommer att avgränsas för att göras mer specifikt. Studien kommer att 

fokusera på att undersöka vilka roller som krävs för att införa och driva SSBI. Studien 

kommer inte att beröra de olika verktyg som finns inom SSBI och vilka av dessa som 

lämpar sig bäst för de olika rollerna.  
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2 Bakgrund 

Det kapitel kommer att beskriva den teoretiska bakgrunden till studien i syfte att ge 

läsaren en förståelse för området. Det som beskrivs först är traditionell BI och sedan 

SSBI.  

2.1 Business Intelligence 

BI är en term med många olika definitioner. En vanlig definition av BI är att det 

handlar om rapportering och visualisering. Leverantörer av tillexempel databaser 

menar på att BI handlar om datautvinning, omvandling och integrering av data. 

Enligt analysföretagen är statistik, analyser och data mining det viktigast inom BI 

(Azvine, et al., 2005). Azvine, Cui och Nauck (2005) definierar BI processen som hur 

organisationer samlar in, nyttjar, förstår, analyserar och omvandlar en av 

organisationens mest värdefulla tillgångar, rådata, till värdefull information.   

2.1.1 Utvecklingen av BI 

Enligt Chen, Chiang och Storey (2012) går det att dela in utvecklingen av BI området i 

tre faser, BI 1.0, BI 2.0 och BI 3.0. 

BI 1.0 är den fas som de flesta organisationer idag befinner sig i. Den data som 

samlas in från organisationens olika system är mestadels strukturerad data som 

lagras i relationsdatabaser. För att att hämta, tvätta och lagra data i organisationens 

datalager används ETL processen. OLAP och andra rapporteringsverktyg som 

tillexempel datautvinning används för att utforska data. För att mätta hur bra 

oraganisationen presterar används dashboard och scorecards för att analysera och 

visualiser prestationsmått som är relevanta för organisationen (Chen, et al., 2012).  

BI 2.0 utgörs att de unika datainsamlingsmetoder som sedan början av 2000-talet är 

möjliga att använda på internet. Genom att börja sälja sina produkter över internet 

kan organisationer samla information genom att använda cookies och serverloggar 

för att förstå sina kunnder bättre och identifiera nya affärsmöjligheter. Användningen 

av internet medför att det går att samla in mycket stora mängder data om tillexempel 

andra organisationer, olika produkter samt information om kunder. Användandet av  

olika verktyg, som tillexempel Google Analytics för att analysera den data som 

samlats in från internet går det att följa kunders internetaktiviter och upptäcka sök- 

och köpmönster hos kunderna. Denna information gör det möjligt för organisationen 

att tillexempel förbättra designen av sin webbplats och rekomendera kunder olika 

produkter som kan vara intressante för dem. Dagens social medier generar en mycket 

stor mängd information som skapas av dess använder genom tillexempel blogginlägg, 

formuminlägg och inlägg på sociala medier som tillexempel Facebook. Genom att 

samla in data från sociala medier är det möjlig för organisationer att samla in lämplig 

information som tillexempel feedback och synpunkter från en stor mängd olika 

kunder.  

BI 3.0 är den senaste fasen som omfattar mobila enheter, som surfplattor och 

smartphones, och internetanslutna sensorbaserade enheter. Dessa olika tekniker 
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medför nya tekniska möjligheter att samla in data. Mobila enheter och 

internetanslutna sensorbaserade enheter kan skapa möjligheter för organisationer att 

ta fram lösningnar som är optimerade för specifika kunder på en specifik plats i en 

specifik situation.  

2.1.2 Olika Nivåer av BI 

Wixom och Watson (2010) menar på att det finns tre olika nivåer av BI som 

organisationer kan sträva efter att uppnå, dessa tre nivåer sammanfattas i tabell 1. På 

den lägsta nivån fokuserar organisationen på att införa applikationer som löser 

enskilda specifika problem. På nästa nivå skapas en passande infrastruktur för BI 

fram genom att definiera och rensa upp organisationens data. Det införs effektiva 

processer för att flytta data från organisationens datakällor till dess datalager, det 

implementeras ett antal olika BI-verktyg och applikationer och det investeras i 

användarutbildning. Den tredje nivån och högsta nivån innebär organisationen 

försöker att genomgå en omorganisation, BI används som en motor för 

organisationens nya affärsmodell. Genom att använda BI som utgångspunkt för 

företagets arbete genomgår organisationer som når nivå tre betydande 

processförändringar. 

 En eller ett fåtal 

applikationer 

BI Infrastruktur Organisatorisk 

transformering 

Strategisk vision Tillfredsställa 

enskilda 

affärsenheters 

behov 

Tillhandahålla en 

resurs för hela 

organisationen 

Fundamentalt 

förändra hur 

organisationen 

styrs 

Fokus Applikationer som 

uppfyller enskilda 

affärsenheters 

behov 

En infrastruktur 

som används av 

samtliga 

applikationerna i 

organisationen  

Stödja och 

möjliggöra för en 

ny strategisk 

affärsmodell  

Engagemangsnivå  Låg till medium Hög Mycket hög 

Omfattning Affärsenhet Organisationen  Organisationen  

Stöd Avdelningschefer IT-chef och 

avdelningschefer  

Chefer på högsta 

nivå 

Resurskrav Låg till medium Hög Mycket hög 

Påverkan på 

användare och 

processer 

Begränsad till 

användare av 

applikationen 

Arbetsprocessen 

blir mer analytiskt 

och mer 

faktabaserade 

Fundamental 

förändring av 

användarnas 

arbete, processer 

och 
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beslut  organisationens 

kultur 

Nytta  Nytta för de som 

arbetar på den 

specifika 

avdelningen 

Tillhandahåller en 

infrastruktur som 

skapar möjligheter 

till hög förtjänst 

Möjliggör för nya 

affärsstrategier  

Tabell 1: Olika nivåer av BI baserad på Wixom och Watson (2010). 

2.1.3 BI Processen 

BI är en process som innehåller två olika huvudaktiviteter: få in data och få ut data 

(Watson & Wixom, 2007). För att på ett enkelt sätt förstå denna process jämför 

Eckerson (2003) BI processen med processen för att förädla råolja. Ett oljeraffinaderi 

tar råolja och förädlar de till olika slags bränsle, som tillexempel bensin, fotogen och 

flygbränsle. På samma sätt fungerar BI, data samlas in för att bearbetas till olika 

former av information. En överblick av BI processen visas i figur 1.   

 

Figur 1: Överblick av BI processen inspirerad av Eckerson (2003) beskrivning.  

Det första steget i processen benämner Eckerson (2003) som från data till 

information. Data hämtas från organisationens operativa system och lagrar denna 

data i ett datalager. Genom att använda ett datalager går det att slå samman 

information från ett antal olika operativa system som tillexempel ordersystem, 

försäljningssystem och servicesystem till en gemensam fil (Eckerson, 2003). När 

detta det första steget i processen är färdig finns det en ny produkt tillgänglig, 

information. 

Nästa steg i processen är att utifrån informationen som skapats ta fram ny kunskap 

(Eckerson, 2003). Med hjälp av analysverktyg, som tillexempel rapportverktyg eller 

data mining verktyg, kan användarna använda den information som finns tillgänglig i 

datalagret för analyser. Med dessa analyser som grund går att det identifiera trender 

och mönster som gör det möjligt för användarna att förädla informationen till 

kunskap (Eckerson, 2003). 
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Det tredje steget i processen är att omvandla den nyfunna kunskapen till regler 

(Eckerson, 2003). Utifrån de mönster och trender som analyserats fram går det att ta 

fram olika regler. Det kan var enkla regler som att det ska beställas nya produkter när 

lagernivån når en viss nivå och det kan även vara mer avancerade regler som baseras 

på algoritmer (Eckerson, 2003).  

Det sista steget i processen innebär att utifrån framtagna regler ta fram strategier och 

handling (Eckerson, 2003). Ett exempel som Eckerson (2003) nämner är när en 

marknadsförare ta fram en kampanj där specifika kunder erbjuds specifika 

erbjudande genom olika kanaler som tillexempel direktreklam eller utskick via e-

post. Kampanjen baseras då på analyser som gjorts på organisationens kundsegment 

eller på algoritmer som förutspår hur specifika kunder kommer att reagera på olika 

erbjudanden. Strategierna förvandlar den information som analyserats fram och de 

regler som tagits fram till handlingar (Eckerson, 2003).  

När samtliga steg i processen är genomförda börjar det om på steg ett igen, den data 

som har genererats utifrån de handlingar som togs fram i steg fyra samlas in och 

omvandlas till ny kunskap, som generar regler som i sin tur ligger till grund för nya 

strategier och handlingar (Eckerson, 2003). 

2.1.4 Teknik inom BI 

Utifrån en teknisk synvinkel kräver BI tre typer av tekniker, datalager, analysverktyg 

och rapporteringsverktyg (Azvine, et al., 2005). Ett datalager används för att lagra 

data från olika datakällor som tillexempel databaser. Den data som hämtas kan 

finnas inom organisationens egna databaser, tillhandahållas av externa 

dataleverantörer eller levereras av en affärspartner (Watson & Wixom, 2007). Data 

som ska lagras i ett datalager måste först transformeras för att säkerställa att den är 

lämplig att använda för beslutsstöd, tillexempel data om en kundorder som hämtas 

från flera olika datakällor kan sammanfattas i en gemensam fil genom att använda 

det unika kundnumret (Watson & Wixom, 2007). ETL (extract, transform och load) 

är en term som generellt används vid integrering av data inom BI, ETL är en process 

med tillhörande verktyg för att hämta (extract) data ifrån en databas, omvandla 

(transform) den data som har hämtats för att göra den är läsbar för ett datalager och 

till ladda in data (load) i ett datalager (Foley & Guillemette, 2010). Processen för 

arbetet som sker med ett datalager benämns ofta på engelska som data warehousing.  

Analysverktyg kan vara tillexempel datautvinning (data mining) och används för att 

analysera den data som finns i datalagret för att komma till nya insikter (Azvine, et 

al., 2005). Datautvinning handlar om att studera den stora mängd data som finns 

tillgänglig för att hitta intressanta mönster som tidigare varit okända för att få ny 

kunskap. Ett exempel för användning av datautvinning är analyser av mönster i 

konsumenternas beteende och utifrån detta ta fram reklamkampanjer som är mer 

effektiva (Padron-McCarty & Risch, 2005).  

Rapporteringsverktyg används för att skapa rapporter och dashboards som 

informationskonsumenterna kan ta del av, dessa är oftast vanliga användare och som 
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inte är analytiker (Azvine, et al., 2005). Detaljnivån i de rapporter som tas fram kan 

variera och i vissa fall är det möjligt för användarna att borra ner sig (drill down) i 

rapporterna. Att användarna kan borra ner sig i en rapport innebär att rapporten 

utgår från en sammanfattning, till exempel hur försäljningen har sett ut föregående 

månad och utifrån denna sammanfattning kan användaren sedan gå ner på en mer 

detaljrik nivå för att tillexempel se försäljning under en specifik dag i den aktuella 

månaden (Padron-McCarty & Risch, 2005). Dashboards används för att hjälpa 

användarna att på ett visuellt sätt överblicka information som är viktig för dem (Foley 

& Guillemette, 2010).  

2.1.5 Center of Excellence/ Business Intelligence Competency 

Center 

För att möta det ökade nyttjandet av BI kan en verksamhet sätta ihop en central 

grupp med experter inom området för att ta nästa steg i BI-strategin (Johnson, 2011). 

Denna grupp benämns både som Center of Excellence (CoE) och Business 

Intelligence Competency Center (BICC). I denna studie kommer fortsättningsvis 

begreppet BICC användas för att benämna denna grupp. Syftet med att använda 

denna grupp i en verksamhet är enligt Johnson (2011) att göra BI strategiskt och 

repeterbart. Ett BICC är tänkt att fungera som en mittpunkt som verktyg och 

processer ska gå genom innan det börjar användas ute på de olika avdelningarna i 

verksamheten. Ett viktigt ansvar för denna grupp är att säkerställa att verksamheten 

här rätt teknik, arkitektur och applikationer. Dessutom måste ett BICC hitta vägar att 

använda information för att upptäcka nya affärsinitiativ och förbättra dem (Johnson, 

2011). 

2.2 Self-Service Business Intelligence 

Behovet av SSBI har vuxit fram som svar på två stora förändringar inom BI området 

de senaste åren (Alpar & Schulz, 2016). Den första anledning är att tillgången till 

olika data har ökat kraftigt. Denna data kan komma ifrån sociala medier, mobila 

enheter och olika typer av sensorer. Den andra anledningen är att organisationer har 

gått från att analysera varför saker har skett till att använda analyser för att besluta 

om vad som ska göras för att nå framgång. 

2.2.1 Definition  

SSBI innebär att chefer, beslutsfattare och analytiker alltid har tillgång till den data 

som de är i behov av för att fatta beslut som är kritiska för verksamhetens framgång 

(Weber, 2013). Leverantörer av BI-mjukvara och experter inom BI-området anser att 

SSBI är en viktigt del inom BI eftersom hinder som att inte få tillgång till information 

i tid och därmed inte kunna fatta rätt beslut elimineras inom SSBI (Weber, 2013).  

Imhoff och White (2011) har genom undersökningar identifierat olika faktorer som 

bidrar till att organisationer investerar i SSBI. De tre vanligaste faktorerna är att: 

1. Organisationens affärsbehov ständigt förändras. 
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2. IT-avdelningen kan inte tillgodose användarna krav i tid. 

3. Organisationens behov att bli mer analytisk. 

Imhoff och White (2011, sid 5) definierar SSBI på följande sätt: 

” The facilities within the BI environment that enable BI users to become more self-

reliant and less dependent on the IT organization. These facilities focus on four 

main objectives: easier access to source data for reporting and analysis, easier and 

improved support for data analysis features, faster deployment options such as 

appliances and cloud computing, and simpler, customizable, and collaborative end-

user interfaces.” 

Kärnan i denna definition är att användarna ska bli mer självförsörjande och därmed 

kunna eliminera IT-avdelningen som mellanhand. I definitionen nämns fyra stycken 

huvudmål som SSBI fokuserar på att uppfylla, dessa mål beskrivs i kapitel 2.2.2. 

Trots att definitionen nämner att IT-avdelningen ska försvinna som mellanhand 

finns det bitar inom dessa fyra mål som kräver hög teknisk kompetens.  

2.2.2 Mål med SSBI 

Imhoff och White (2011) beskriver fyra huvudmål som måste uppfyllas för att SSBI 

fungera på ett ändamålsenligt sätt: 

1. Användarna ska enkelt kunna ta till sig och förbättra 

informationen: Användarna måste kunna förstå vad den data som 

presenteras för dem verkligen betyder. SSBI ska möjliggöra det för 

användarna på ett enkelt sätt att upptäcka, komma åt och dela data, rapporter 

och analyser. Genom att användarna kommer närmre den data som finns 

inom organisationen kan de lära känna organisation på ett djupare sätt. 

2. Användarvänliga BI verktyg: För att det föregående målet ska vara av 

värde måste de verktyg som används vara enkla att förstå och använda. Ett 

verktyg som är enkelt att använda kan bidra till att även de användare som 

inte besitter stor teknisk kompetens enklare kan komma åt rapporter och 

skapa enkla analyser.  

3. De datalager som behövs ska snabbt kunna driftsättas och vara 

enkla att underhålla: Vid implementering av SSBI kan organisationen 

behöva titta på alternativa lösningar som till exempel molntjänster och 

software-as-a-servicelösningar för att uppfylla detta mål. Det är viktigt att den 

lösning som väljs har bra prestanda vid hantering av stora volymer data. 

4. Enkel åtkomst till olika datakällor: Det ska var enkelt för användarna att 

komma åt     källdata. Fokus ligger på att göra det enkelt för organisationens 

BI-utvecklare och datalagerutvecklare att få tillgång till organisationens olika 

datakällor. Användarna kan genom datavisualisering få tillgång till externa 

data för sina analyser utan att behöva integrera den i ett datalager. 
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2.2.3 Olika nivåer av SSBI 

Enligt Alpar och Schulz (2016) finns det finns tre olika nivåer av SSBI. Dessa nivåer 

fokuserar på mjuka värden som användarnas olika möjligheter att arbeta med 

rapporter och data. De tre olika nivåer av BI som beskrivs i kapitel 2.1.2 fokuserar 

mer på hårda värden som tillexempel applikationer och BI-verktyg och hur dessa 

påverkar verksamhetens processer.  

1. På den första nivån får användarna tillgång till skapade rapporter, precis som 

inom traditionell BI. Det finns dock fler skapade rapporter och användaren får 

tillgång till alla som är relevanta för dem. Den stora skillnaden mellan denna 

nivå av SSBI och traditionell BI är att användaren kan använda drill-down 

teknik för att kunna gräva djupare i rapporterna och därmed kunna analysera 

på ett annat djup (Alpar & Schulz, 2016). 

2. På den andra nivån har användaren precis som på första nivån tillgång till de 

skapade rapporter som är relevanta för dem, dessutom har de nu möjlighet att 

utifrån den data som finns tillgänglig skapa egna rapporter. Denna möjlighet 

gör att det går att kombinera data på olika sätt och komma till nya insikter. 

Enligt Alpar och Schulz (2016) är just möjligheten för användarna att skapa 

egna rapporter viktig eftersom det kan vara svårt att förutse de behov som 

finns när man skapar standardrapporter. 

3. På tredje nivån finns den största skillnaden jämfört med traditionell BI. På 

denna nivå har användaren möjlighet att själva lägga till extern data till 

systemet, denna data kan sedan kombineras med den data som redan finns 

tillgänglig för att utföra analyser. Kravet ifrån användarna att kunna lägga till 

externa data har vuxit fram eftersom tillgången till olika datakällor har ökat 

kraftigt (Alpar & Schulz, 2016). 

2.2.4 Användare inom SSBI 

För att lyckas med att skapa en anpassad och lämplig SSBI miljö så är det viktigt att 

vara medveten om och ta hänsyn till att det finns tre stycken olika grupper av 

personer som ska jobba med informationen (Imhoff & White, 2011). 

1. Informationsproducenter: Informationsproducenterna kan även benämnas 

som superanvändare. Informationsproducenterna besitter kunskapen att skapa 

dashboards, anpassa olika BI komponenter och publicera information som 

informationskonsumenterna sedan kan ta del av. Dessa personer besitter ett 

stort intresse för Self-Service-miljön och har viljan att delta i övervakningen av 

arbetet inom SSBI. Ett stort ansvar som dessa personer har är att förbättra 

affärsprocesserna samt att fatta strategiska och taktiska beslut. För att kunna 

göra detta på bästa sätt arbetar informationsproducenterna med att utforska, 

analysera och producera BI-analyser som används för beslutsfattande.  
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2. Informationskonsumenter: Personer inom denna grupp använder den 

tillgängliga informationen som skapats av informationsproducenterna för att 

öka sin kunskapsnivå samt för att fatta beslut.  

3. Informationshanterare: Denna grupp är det senaste tillskottet av 

informationsarbetare. Personerna i denna grupp jobbar med att utöka 

kunskapsnivån i en organisation och hos andra medarbetare genom att förädla 

de framtagna analyserna med ytterligare kunskap om verksamheten. 

För att lyckas med införandet av SSBI är det viktigt att BI-cheferna har en djup 

förståelse för de olika användarna och de olika tillgängliga BI-verktygen. Det är 

viktigt att BI-cheferna kontitunerligt ser över kapaciteten hos både användarna och 

verktygen då båda dessa ständigt utvecklas.  

Enligt Eckerson (2012) finns det två olika typer av användare inom SSBI, vanliga 

användare och avancerade användare. De vanliga användarna har oftast väldigt 

grundläggande behov, de vill enkelt kunna se resultatatet i en rapport och kunna 

klicka vidare för att se ytterliggare detaljer. Inom gruppen med vanliga användare 

finns det ofta en eller flera superanvändare. En superanvändare besitter mer kunskap 

än de vanliga användarna och enligt Eckerson (2012) är det till superanvändarna de 

vanliga användarna vänder sig när de till exempel vill ha ad hoc rapporter. 

De avancerade användarna är den direkta motsattsen till de vanliga användarna, de 

vill analysera och modifiera data för att svara på frågor. Istället för att begränsa de 

avanacerade användarnas arbete bör chefer låta dem få fria tyglar för att kan besvara 

komplexa frågor (Eckerson, 2012). Bland de anvancerade användarna finns det roller 

som tillexempel affärsanalytiker som modifierar och utforskar data på ett visuellt sätt 

samt statistiker och data scientists som skapar statistiska modeller.  

Det är viktigt att BI-experterna är medvetna om skillnaden mellan 

informationskonsumenterna som använder informationen och 

informationsproducenterna tar fram informationen.  

2.2.4 Fördelar med SSBI 

Organisationer som är framgångsrika i sitt införande av SSBI kan enligt Weber 

(2013) se ett antal mer eller mindre uppenbara fördelar. En fördel är att kostnaderna 

och den tid som läggs ner på till exempel analyser och framtagandet att av rapporter 

minskar genom att ge de som behöver tillgång till data får det utan mellanhänder 

(Weber, 2013). En framgångsrik implementation av SSBI kan även eliminera 

flaskhalsar som tidigare funnits för beslutsfattandet inom organisationen vilket kan 

enligt Weber (2013) medföra ett antal olika fördelar som bland annat: 

- Organisationen får konkurrensmässiga fördelar genom att ha ett mer agilt 

beslutsfattande.  

- Minska frustration hos användarna genom att minska behovet av IT-

avdelningen som mellanhand. 



12 
 

- Bättre analyser på mer korrekt och uppdaterad information. 

Även Imhoff och White (2011) menar att genom att ge användarna möjligheten att på 

egen hand skapa rapporter utan att behöva använda IT-avdelningen som mellanhand 

är en av det stora fördelarna med SSBI. Det minskade behovet att stöd från IT-

avdelningen vid framtagning av data för rapportskapande gör att saker som inom 

traditionell BI kunde ta ett par dagar att få fram går nu att ta fram med enstaka 

musklick (Kosambia, 2008). Detta gör att verksamheter blir mer agila i sitt BI-arbete 

och kan reagera snabbare på förändringar (Kosambia, 2008).   
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3 Metod 

Det kapitel beskriver de metoder som har valts ut för att genomföra denna forskning 

och få fram ett svar på den framtagna frågeställningen. 

Det huvudsakliga målet med en studie är att resultatet ska vara trovärdigt, oberoende 

av vad vi har för personliga erfarenheter, genom att använda forskningsmetoder ökar 

trovärdigheten (Berndtsson, et al., 2008). Det finns två olika forskningsmetoder att 

välja på, kvantitativa metoder och kvalitativa metoder. 

Med sina rötter inom naturvetenskapen används kvantitativa metoder när målet är 

att skapa förståelse för hur något är konstruerat, hur det är uppbyggt eller hur det 

fungerar (Berndtsson, et al., 2008). Enligt Eliasson (2006) lämpar sig kvantitativa 

metoder bäst när det viktiga är att kunna sätta siffror på resultatet. De två vanligaste 

datainsamlingsmetoderna vid användning av kvantitativa metoder är intervjuer och 

enkätundersökningar (Eliasson, 2006).  

När studiens mål är att skapa en djupare förståelse för ett område istället för att ta 

fram en förklaring till området används kvalitativa metoder som har sina rötter inom 

samhällsvetenskapen  (Berndtsson, et al., 2008). 

3.1 Metodval 

När det gäller att välja metod handlar det om att ta fram en metod som hjälper till att 

ta fram den information som behövs för att kunna svara på studiens frågeställning 

(Eliasson, 2006). Då denna studies frågeställning syftar till att undersöka vilka roller 

som krävs för att införa och driva SSBI lämpar sig kvalitativa metoder bäst. 

Kvalitativa metoder är bättre att använda än kvantitativa när studien syftar på att 

undersöka situationer som svåra eller omöjliga att kvantifiera (Eliasson, 2006).  

Genom att använda kvalitativa metoder går det att skapa en förståelse människors 

perspektiv och erfarenheter inom området samt en förståelse för själva kontexten, 

hur och varför den är viktig (Patton, 2015). Med kontexten menas det som pågår 

omkring personerna eller organisationen som studien berör. Enligt Eliasson (2006) 

lämpar sig kvalitativa metoder bäst när det gäller att komma åt sammanhang, dessa 

sammanhang är inte tydliga från början utan klarnar undan för undan under Studien. 

En stor fördel med att använda kvalitativa metoder är att de är flexibla, de går att 

anpassa utifrån hur studien utvecklar sig (Eliasson, 2006). Datainsamlingen vid 

användning av kvalitativa metoder ger kan pågå så länge det behövs, alltså går det att 

samla in data till det inte finns mer data att hämta. 

För att besvara studiens frågeställning har två kvalitativa metoder valts ut: 

litteraturstudie och fallstudie. Studiens datainsamlingsprocess som beskrivs i figur 2 

kommer att inledas med en litteraturstudie för att skapa en djupare förståelse för 

problemområdet. Det som framkommer under litteraturstudien kommer att ligga till 

grund för den efterföljande fallstudien och intervjuerna med experter inom SSBI 
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området. När datainsamlingen är genomförd påbörjas analysfasen som i slutändan 

kommer att leda till studiens resultat. 

 

Figur 2: Metodmodell för datainsamlingsprocessen. 

3.2 Systematisk litteraturstudie 

En litteraturstudie är en systematisk undersökning av ett problem genom analyser av 

publicerade källor med ett specifikt syfte i åtanke (Berndtsson, et al., 2008). Syftet 

med att genomföra en systematisk litteraturgenomgång är att skapa en förståelse för 

SSBI-området samt undersöka vad litteraturen tar upp om användarna och dess 

roller för att sedan jämföra detta med vad som kommer fram under intervjuerna.  

Webster och Watson (2002) beskriver två olika typer av litteraturstudier. Den första 

är när studien görs på ett moget område där det redan finns mycket forskning gjord. 

Den befintliga forskningen granskas utförligt och resultatet består av en konceptuell 

modell som sammanställer och bygger vidare på den befintliga forskningen. Den 

andra typen handlar om utforskandet av ett nytt område som är utvecklingsbart. 

Antalet källor som finns tillgängliga i denna typ att litteraturstudie är färre än i den 

första typen och resultatet uppstår från nya teoretiska grunder som tagits fram 

genom utveckling av en konceptuell modell.  

Eftersom SSBI är ett relativt nytt område passar litteraturstudien i denna studie in i 

den andra typen av litteraturstudier som Webster och Watson (2002) beskriver vilket 

innebär att den forskning som kommer att analyseras inte är av samma mängd som 

om det vore ett moget ämne som det forskades kring.  

En systematisk litteraturgenomgång handlar om att identifiera, utvärdera och tolka 

all tillgänglig forskning som är relevant för en specifik fråga, problemområde eller 

fenomen. De enskilda forskningsartiklar som används för den systematiska 

litteraturgenomgången kallas primärlitteratur, en systematisk litteraturgenomgång 

blir en form av sekundär studie (Kitchenham, 2004). En systematisk 

litteraturgenomgång består av ett antal separata aktiviteter, Kitchenham (2004) 

sammanfattar dessa aktiviteter i tre olika faser: planering, genomförande och en 

dokumenteringsfas där resultatet av litteraturgenomgången presenteras. 

De aktiviteter som ingår planeringsfasen är: 

1. Identifiera ett behov av litteraturgenomgång. 

2. Framtagning av ett ramverk för genomförandet av litteraturgenomgången. 
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De aktiviteter som ingår i genomförandefasen är: 

1. Identifiera relevant litteratur. 

2. Urval av primärartiklar. 

3. Utvärdera kvaliteten på primärartiklar. 

4. Samla in data. 

5. Skapa en datasyntes. 

Dokumenteringsfasen är fasen där resultatet dokumenteras och sammanfattas. 

Utifrån dessa tre faser har en metodmodell för den systematiska 

litteraturgenomgången tagits fram. De två första faserna, planering och 

genomförande kommer att beskrivas i kommande underkapitel medans fas tre, 

analys, kommer att beskrivas i kapitel 3.5 då samma analysmetod kommer att 

tillämpas både på litteraturstudien och vid analysen av de genomförda intervjuerna 

 

Figur 3: Metodmodell för litteraturstudien 

3.2.1 Planering 

Enligt Kitchenham (2004) ska ett ramverk användas vid systematiska 

litteraturstudier. Detta ramverk ska specificera de metoder och verktyg som ska 

användas i sökningsprocessen. Med denna studies problemområde i fokus har ett 

ramverk innehållandes de söktermer som ska användas, de utvalda databaserna samt 

de inkludering och exkluderingskriterier som ska tillämpas. 

Vid sökning efter primärlitteratur kommer följande söktermer att användas: ”Self-

Service Business Intelligence”, ”Self-Service BI" och ”SSBI”. Anledningen till att dessa 

generella sökord har valts ut är att SSBI området är relativt nytt och då måste 

sökningen göras brett för att möjliggöra insamling av så mycket relevant information 

som möjligt.  

Sökningen efter primärlitteratur kommer i första hand att genomföras med WorldCat 

som är ett verktyg tillhandahålls av Högskolan i Skövde. WorldCat söker i databaser 
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som tillexempel IEEE Xplore, Springer Journals och ACM Portal. Googles 

vetenskapligt inriktade sökmotor Google Scholar kommer att användas som 

komplement till WorldCat för att fånga upp så många relevanta artiklar som möjligt.  

Vid genomförandet av en systematisk litteraturstudie är det viktigt att ta fram 

inkludering och exkluderingskriterier som används för att välja ut relevant litteratur 

(Kitchenham, 2004). De kriterier som har valts ut är att artiklarna ska handla om 

SSBI området och de ska vara antingen publicerade i vetenskapliga journaler eller 

vara rapporter från kända organisationer som Gartner eller TDWI.  

3.2.2 Planerat genomförande 

Den litteratur som söks fram med de framtagna söktermerna i de utvalda 

databaserna och sökmotorerna kommer att läsas igenom och med hänsyn till de 

inkludering och exkluderingskriterier som finns framtagna kommer relevant 

litteratur att väljas ut för att analyseras djupare.  

Enligt Kitchenham (2004) är inte en första initial sökning tillräcklig utan den måste 

komplimenteras.  En metod för detta är att granska den utvalda litteraturens 

referenslistor för att undersöka om det finns ytterligare litteratur som är relevant för 

undersökningens syfte.  

3.3 Fallstudie 

Genom att genomföra en fallstudie går det att studera ett fenomen i dess naturliga 

miljö (Berndtsson, et al., 2008). Ett kännetecken för en fallstudie är enligt 

Berndtsson, Hansson, Olsson & Lundell (2008) är att den innehåller ett begränsat 

antal fall eller enbart ett fall, detta gör det möjligt att gå in på djupet på det valda 

fenomenet.  

Dawson (2009) beskriver två olika tillvägagångssätt vid genomförandet av en 

fallstudie, direkt undersökning där tillexempel intervjuer och observationer används 

och indirekt undersökning där ett företags olika rapporter och dokumentation 

undersöks. I denna studie kommer det direkta tillvägagångssättet att tillämpas i form 

av intervjuer med experter inom SSBI området på det företag som använts för 

fallstudien.  

Då SSBI området är relativt nytt valdes denna metod för att genom intervjuer kunna 

gå in på djupet när det kommer till olika stödroller inom SSBI 

3.3.1 Intervjuer 

Vid användning av kvalitativa metoder genomförs intervjuer som ett samtal mellan 

intervjuaren och intervjupersonen där frågor och ämnen som intervjuaren i förväg 

tagit fram. Det finns tre olika typer av intervjuguider att använda inom kvalitativa 

studier, ostrukturerade intervjuer, semi-strukturerade intervjuer och strukturerade 

intervjuer (Eliasson, 2006): 
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1. Ostrukturerade intervjuer kan liknas mellan ett helt vanligt samtal mellan 

intervjuaren och svarspersonen där samtalet rör det ämne som studien 

handlar om. En bra intervjuare kan komma åt svarspersonens egna 

uppfattningar och erfarenheter om ämnet genom att ställa nya frågor tills 

ämnet är besvarat.  

2. Semi-strukturerade intervjuer innehåller ett antal frågor som är framtagna i 

förväg vilket bidrar till att det går att täcka in flera områden under en intervju. 

Intervjuaren har även möjlighet att ställa följdfrågor som inte är framtagna i 

förväg för att ytterligare kunna fördjupa sig själv i ämnet.  

3. Strukturerade intervjuer har alla frågor framtagna från start och det ställs i 

samma ordning till samtliga svarspersoner (Eliasson, 2006). Det gör att 

intervjuaren inte kan följa upp spännande och oväntade svar från 

svarspersonerna och därmed inte har samma möjlighet att gå in på djupet som 

vid ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer.  

Vid genomförandet av intervjuer i denna studie som kommer semi-strukturerade 

intervjuer att tillämpas. Anledning till valet av semi-strukturerade är möjligheten till 

att kunna ställa följdfrågor som kan dyka upp under intervjun för att kunna analysera 

ämnet på djupet.  

3.3.2 Val av intervjupersoner 

Nyckelinformatörer (Key informants) är enligt Patton (2015) personer som har 

särskild kunskap inom ett specifikt område samt är villiga att dela med sig av denna 

kunskap. Nyckelinformatörer är enligt Patton (2015) en viktig källa när en 

undersökning genomförs på ett specialiserat ämne. I denna undersökning är det 

viktigt att hitta personer som besitter stor kunskap av SSBI området samt har 

erfarenhet av området. Genom att intervjua experter inom området så är det möjligt 

att samla in data som är mycket värdefull för den specifika studien (Berndtsson, et 

al., 2008). Det kan dock vara svårt att få tillgång till dessa personer som besitter 

denna djupa kunskap då de med stor sannolikhet ofta är upptagna (Berndtsson, et al., 

2008).  

3.3.3 Hantering av data 

Intervjuerna som genomförs kommer att spelas in för att i efterhand transkriberas. 

En fördel med att spela in och transkribera intervjuer är att det i efterhand går att gå 

tillbaka för att se ordagrant vad som sagts. 

3.4 Kvalitativ dataanalys 

Med hjälp av kvalitativ dataanalys så kan den insamlade datan förvandlas till ett 

resultat. Utmaningen i den kvalitativa dataanalysen ligger enligt Patton (2015) i att 

skapa värde att den stora mängden insamlade data.  

För att kunna reducera, organisera och kategorisera den insamlade datan så kommer 

kodning användas. Kodningen av den insamlade datan genomförs i två steg, det 
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första steget innebär att ta fram intressant begrepp i den tillgängliga datan och det 

andra steget handlar om att ta fram kategorier som hjälper till att förstå och tolka det 

som är intressant för studiens frågeställning (Hartman, 2004). 

För att hitta begrepp som är intressanta för denna studie så kommer studiens 

frågeställning att användas för att ta fram begrepp som är kopplade till roller inom 

SSBI.  

När de begrepp som är relevanta för studiens frågeställning har tagits fram går det att 

kategorisera dem. För att kategorisera begreppen kommer en konceptmatris att 

användas. 

Analysen av den framsökta litteraturen kommer att genomföras med ett induktivt 

angreppssätt. Induktiv analys innebär att från den tillgängliga kvalitativa datan ta 

fram nya begrepp, förklaringar, resultat och/eller teorier (Patton, 2015) 

I nästa steg då transkriberingarna av intervjuerna ska analyseras kommer att 

deduktivt angreppssätt att tillämpas. Att analysera deduktivt innebär att den 

tillgängliga kvalitativa datan analyseras för att se om den stöder befintliga generella 

förklaringar, resultat och/eller teorier (Patton, 2015). Detta innebär att intervjuerna 

kommer att användas till att försöka bekräfta det som analyserats fram i de olika 

artiklarna.  

3.5 Etik 

Studien kommer att beakta de fyra allmänna huvudkraven för forskning enligt 

Vetenskapsrådet (2002). Dessa fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

1. Informationskravet innebär att de personer som deltar i studien ska 

informeras om vilket syfte studien har. 

2. Samtyckeskravet innebär att de som deltar i undersökningen gör detta frivilligt 

och kan närsomhelst avbryta sitt deltagande. 

3. Konfidentialitetskravet de uppgifter som finns om det personer som deltagit i 

undersökning ska hålla konfidentiella och förvaring av personuppgifter ska ske 

på att ett sådant sätt att obehöriga ej kan komma åt uppgifterna. 

4. Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att det som samlas in under studien 

enbart användas den specifika studien. 

3.6 Förväntat resultat  

Studiens förväntade resultat är att genom den systematiska litteraturstudien och 

genom fallstudien ta fram de roller som krävs för att införa och driva SSBI i en 

verksamhet. Resultatet kommer att redovisas i form av ett organisationsschema för 

SSBI med en beskrivning av de olika rollernas ansvar. 
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4 Genomförande  

I detta kapitel kommer genomförandet av de två utvalda metoderna att beskrivas. 

4.1 Systematisk litteraturstudie 

Sökningen efter relevant litteratur för denna forskning så användes den i föregående 

kapitel beskrivna söktermen: "self service business intelligence" OR "SSBI" OR "self 

service BI". Sökningen genomfördes till en början i de utvalda databaserna och 

resulterade i 53 träffar på artiklar som var peer-reviewed.  

Det första som gjordes med dessa artiklar var att kolla om de handlade om SSBI 

området och att ta bort de dubbletter som fanns. När detta steg var genomfört 

återstod det åtta stycken artiklar, den stora anledningen till detta var att SSBI visade 

sig vara en förkortning som används inom olika områden som tillexempel inom 

fiberoptik.  

I nästa steg analyserades artiklarnas för att undersöka om det fanns ytterligare 

artiklar som var av intresse för studien. Denna analys resulterade i ytterligare åtta 

stycken artiklar.  

För att säkerställa att så många relevanta artiklar som möjligt används i studien 

genomfördes en sökning på Google Scholar. 

Efter ovanstående beskrivna sökning efter relevanta artiklar så fanns det totalt 19 

artiklar som bedömdes vara relevanta för SSBI-området och nästa steg var att läsa 

igenom dessa för att ta fram de som var relevanta för studiens frågeställning. Utav 

dessa valdes sedan fem stycken ut som relevanta för studiens frågeställning.  

 Titel Författare År 

A1 The Cure for Ailing Self-Service 

Business Intelligence 

Burke, Simpson & Staples 2016 

A2 Self-Service Business Intelligence 

– Empowering Users to Generate 

Insights 

Imhoff & White 2011 

A3 Business Intelligence The Self-

Service Way 

Kosambia 2008 

A4 Keys to Sustainable Self-Service 

Intelligence 

Weber 2013 

A5 How Data Management and 

Governance Can Enable Succesful 

Self-Service BI   

Meyers 2014 

Tabell 2: Utvalda artiklar 
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4.2 Fallstudie 

Det företag som använts i fallstudien grundades 2006 och arbetar med att skapa 

lösningar och bygga system som generar beslutsstöd. Företaget har idag cirka 140 

anställda och en av det starkaste aktörerna på den nordiska BI-marknaden. 

Kunderna består av cirka 200 företag eller organisationer varav de flesta är 

verksamma inom handels-, tillverknings eller tjänstebranschen.  

4.2.1 Intervjuer 

Totalt intervjuades tre personer, dessa tre beskrivs kortfattat i kapitel 4.2.3. Den 

första som valdes ut för intervju var kontaktpersonen på företaget, personen ifråga 

hjälpte sedan till att förmedla kontakten till två personer inom företaget som han 

ansåg vara lämpliga för studiens frågeställning. 

Totalt genomfördes tre stycken intervjuer, två av intervjuerna genomfördes på plats 

på företaget kontor i Göteborg medans den tredje genomfördes över telefon då 

intervjupersonen arbetar på företagets kontor i Stockholm. Samtliga intervjuer 

transkriberades för att underlätta analysarbetet.  

4.2.2 Intervjupersoner 

Intervjuperson 1 (I1) är företagets vice vd och är ansvarig för företagets 

konsultverksamhet. I1 beskriver sig som en BI visionär då han följer trender och 

försöker förutse vad som kommer att hända inom BI området för att kunna guida 

företagets kunder på rätt sätt. Under de senaste två åren har I1 lagt mycket fokus på 

SSBI området som han anser är en av de absolut största företeelserna just nu.  

Intervjuperson 2 (I2) är ansvarig för det företagets Business Consulting område. Han 

ansvarar för kompetensspridning och kompetensutveckling mot företagets konsulter. 

Den erfarenhet som I2 har av SSBI är att han har deltagit i verktygsutvärderingar och 

agerat upphandlingsstöd till företag som är intresserade av SSBI-verktyg. En del 

inom SSBI området som I2 arbetat med är att undersöka hur arbetet inom SSBI ska 

sättas upp för att få ut värde som det varit svårt att uppnå med en traditionell BI 

uppsättning.   

Intervjuperson 3 (I3) är konsult inom budget, planering och BI, han driver också ett 

kompetensområde internt på företaget. I3 sitter just nu som konsult hos ett svenskt 

energibolag och arbetar med att införa SSBI i den verksamheten.  
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5 Analys 

I detta kapitel redovisas analysen av den information som tagits fram med de två 

utvalda kvalitativa forskningsmetoderna.    

5.1 Systematisk litteraturstudie 

I detta delkapitel presenteras resultatet av den systematiska litteraturstudien. 

Konceptmatrisen som inleder visar en överblick över vad som tas upp i respektive 

artikel. Vidare i kapitlet så förklaras innehållet i konceptmatrisen mer ingående 

utifrån innehållet i de utvalda artiklarna.  

 A1 A2 A3 A4 A5 

BICC      

IT-avdelningen      

Styrgrupp      

Fokusgrupp      

DMG      

BI/DW utvecklare      

 BI software experts      

Figur 4: Konceptmatris framtagen utifrån den systematiska litteraturstudien. 

5.1.1 Business intelligence competence center 

Som lösning på det flesta problem som kan uppstå inom SSBI kan enligt Burke, 

Simpson och Staples (2016) verksamheten skapa ett BICC. Denna lösning inkluderar 

utvalda personer inom företaget som förstår var information finns, bisitter 

kunskapen att validera informationen och har förmågan att skräddarsy rapporter 

utifrån informationen. Det finns ett antal viktiga egenskaper hos de personer som ska 

ingå i verksamhetens BICC, några av de egenskaper som dessa personer bör besitta är 

förmågan att snabbt ta åt sig ny kunskap samt ha förmågan att snabbt anpassa sig till 

förändringar. Det är även viktigt att ta hänsyn till personernas känsla för detaljer och 

deras tekniska kunskaper. Ett BICC byggs med fördel med personer som redan finns 

inom verksamheten istället för att göra nyrekryteringar vilket gör att införandet oftast 

är en kostnadseffektiv lösning för verksamheten.  

För att lyckas med detta arbete måste BICC bemannas och organiseras på ett sådant 

sätt som möjliggöra vidareutveckling och försäkrar en snabb leverans av lösningar. 

Själva kärnan i ett BICC bör utgöras av personer som har handplockats för att utföra 

strategiska uppgifter som tillexempel kravinsamling och testning (Burke, et al., 

2016). 
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5.1.2 IT-avdelningen 

Ett av målen med att införa SSBI är att ta bort IT-avdelningens roll som mellanhand i 

det dagliga BI-arbetet. Kommer IT-avdelningen att bli fråntagna allt ansvar eller 

kommer dem fortfarande vara viktiga för att arbetet med SSBI kommer att lyckas? 

Enligt Imhoff och White (2011) har IT-avdelningen fortfarande en viktig roll när det 

kommer till SSBI. IT-avdelningen kommer att vara ansvariga för utvecklingen av BI-

miljön, framtagning och drift att datalager samt övervakning av användningen av 

systemet.  

Det som ska övervakas av IT-avdelningen är prestandan i SSBI-miljön, informationen 

som de anställda tar fram ur systemet samt vilken användare som använder vilken 

information. Utöver att övervaka de olika komponenterna i SSBI-miljön så ska även 

IT-avdelningen se till att de är säkra att använda (Imhoff & White 2011). 

Konceptet med ett BICC innebär att IT-avdelningen tar ansvar för själva 

implementationen och driften av tekniken inom SSBI. IT-avdelningen ansvar ligger i 

att designa, utveckla, testa och underhålla verksamhetens BI-lösningar så att de 

konsekvent levererar ändamålsenlig information (Burke, et al., 2016).  

5.1.3 Styrgrupp 

För att säkerställa att styrningen av SSBI är effektiv genom hela organisationen har 

Weber (2013) identifierat fyra nivåer av styrning. 

1. Företagsledare: Dessa ledare är inte en direkt del av BI-organisationen utan 

dem sköter verksamheten genom att sätta upp mål och strategier för att nå 

dessa mål.  

2. BI-chefer: Denna nivå benämns ofta som företagets styrgrupp för BI. I denna 

grupp ska företagsledare som äger ansvaret för BI-arbetet, chefer och ledare 

från avdelningar som nyttjar resultatet från BI-arbetet och chefer ifrån BI-

teamet som äger den operationella styrningen. 

3. Operativ BI-styrning: Denna grupp övervakar det dagliga operationella 

arbetet. I denna grupp ingår representanter för de olika avdelningarna och 

operationella och tekniska experter, dessa experter kommer främst från BI-

avdelningen. 

4. BI-experter och superanvändare: Denna grupp driver och stöttar 

införandet av BI ute på de olika avdelningarna. På denna nivå är det möjligt att 

fånga upp de krav, möjligheter och problem som kan finnas i verksamheten 

och flytta upp dessa till den operativa styrningen. Representanterna i denna 

grupp bör komma ifrån de olika avdelningar och komplimenteras av hängivna 

personer från BI-avdelningen.  

För att styrningen av BI-arbetet ska vara lyckad är det viktigt att alla nivåer arbetar 

mot samma mål.  
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5.1.4 Fokusgrupp 

Ett första steg vid införandet av SSBI är enligt Kosambia (2008) att ta fram en 

fokusgrupp, denna grupp ska bestå av användare ifrån olika avdelningar inom 

verksamheten för att få ett övergripande perspektiv verksamhetens behov. 

Medlemmarna diskuterar olika problemområden och vilka möjliga lösningar som 

finns för att skapa åtkomst till den information som behövs för att driva den dagliga 

verksamheten utan inblandning får IT-avdelningen. Genom att väl dokumentera det 

som kommer fram under dessa diskussioner går det att ta fram en bra grund för hur 

ett bör-läge ska se ut vid införandet av SSBI i verksamheten (Kosambia 2008). 

5.1.5 Data management and governance 

Genom etablering av en data management and governance (DMG) grupp för 

datahantering och styrning så kan verksamheter definiera policys, förfaranden och 

standarder som bidrar till att skapa en struktur för tillexempel dataägarskap, 

åtkomst, tekniska standarder och dokumentation iform att tillexempel metadata och 

definitioner. Denna struktur är gemensam för hela verksamheten och gruppen ska 

även säkerställa att användarna följer dessa uppsatta policys, förfaranden och 

standarder. En fördel med ett DMG är att verksamhetens användare kan arbeta med 

säkra datakällor och ansvaret för utvecklingen av BI-lösningar kan flyttas från IT-

avdelningen ut i verksamheten. Detta frigör tid för IT-avdelningen som dem kan 

lägga på att förbättra kvaliteten på datastrukturen, förbättra datamodellerna i 

verksamheten och andra rent tekniska bitar.  

För att hantera den rådata som finns i verksamhetens operationella system, 

databaser eller datalager behövs det en roll som äger ansvarar för datan och 

underhållet av datan. Standarder för hantering av datakvalitet och dataåtkomst bör 

finnas framtagna.  Det behövs även roller som har ansvaret för att hantera rapporter, 

mätetal och data definitioner inom verksamheten.  

Om verksamheten lyckas med att ta fram en grupp med rätt roller för datahantering 

och styrning så kan det utgöra en stabil grund för införandet av SSBI 

5.1.6 BI/DW utvecklare 

En viktig roll inom SSBI är den roll som Imhoff och White (2011) benämner som 

BI/DW utvecklare. Inom SSBI-miljön så är BI/DW utvecklarna ansvariga för att 

tillhandahålla tillgång till källdata utifrån de olika behov som användarna har. 

Dessutom ansvarar de för att utveckla anpassningsbara BI-verktyg åt användarna i 

form av tillexempel rapporter eller webbapplikationer. BI/DW utvecklare bör även 

sitta med i verksamhetens SSBI governance kommitté samt övervaka användandet av 

de olika BI-lösningarna (Imhoff & White, 2011). Vanligtvis kommer de personer som 

blir BI/DW utvecklare från verksamhetens centrala IT-funktion.  

5.1.7 BI software experts 

En roll som enligt Weber (2013) är viktig vid införandet av SSBI är BI software 

experts. Ett vanligt misstag som Weber (2013) nämner i artikel är att BI software 
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experts kommer in för sent i processen, dem måste vara delaktig i hela designs- och 

arkitektursprocessen.  

5.2 Fallstudie 

I detta delkapitel presenteras resultatet av den genomförde fallstudien i form av 

intervjuer. Konceptmatrisen som inleder visar en överblick över vad som kom fram i 

respektive intervju. Vidare i kapitlet så förklaras innehållet i konceptmatrisen baserat 

på intervjupersonernas svar.  

  I1 I2 I3 

BICC     

Enterprise Architecture     

IT-avdelningen     

Citizen data scientist     

Data scientist     

Domain Analytics Leader     

Analytics/Data steward     

Information steward     

Figur 5: Konceptmatris framtagen utifrån fallstudien 

5.2.1 Business intelligence competence center  

Ett problem som funnits inom traditionell BI är att IT-avdelningen har haft svårt att 

leverera till verksamhetens övriga avdelningar. För att möjliggöra för IT-avdelningen 

att komma närmre verksamheten och förstå vilka behov som finns kan ett BICC 

inrättas. Enligt I2 kan ett BICC vara antingen en fysisk eller virtuell organisation där 

IT-avdelningen och verksamheten möts för att diskutera, prioritera och koordinera 

det önskemål och problem som finns. Enligt I2 så bör ett BICC bestå av en eller två 

personer från IT-avdelningen och föredragsvis en person från varje enskild 

avdelning. Genom att bemanna verksamhetens BICC med en representant från varje 

avdelning effektiviseras kommunikationen både in till BICC och ut till användarna på 

de olika avdelningarna. Den förbättrade kommunikationen inom verksamheten 

bidrar enligt I2 till en högre grad av kontroll och en högre grad av koordinering, 

dessutom blir IT-avdelningen bättre informerad och mer medveten om vad som 

händer i verksamheten. Just det med att få IT-avdelningen närmare övriga 

avdelningar inom verksamheten är något som både I1 och I3 stämmer in i. 

”Jag tror att IT kommer att jobba närmare businessen, det tror jag kommer ske, 

eller i alla fall det måste ske om det ska lyckas bra.” (I3) 
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Personerna från de olika avdelningarna som ska ingå i verksamhetens BICC bör 

enligt I1 vara datadrivna personer som har ett stort intresse för att driva utvecklingen 

av BI-lösningarna framåt. Dessa datadrivna personer har i sin tur ett antal användare 

ute på sin egen avdelning som dem då kan förse med rapporter och analyser, hjälpa 

dem med själva analysarbetet och bidra till en ökad förståelse för verksamhetens 

affärer. Ett viktigt ansvarsområde för ett BICC är den fortsatta utvecklingen av 

verksamhetens BI.  

”Den utvecklingen fortsätter ju, den utvecklingen försvinner ju inte i och med att 

Self-Service tillkommer utan den, det snarare ökar ju i värde och vikt.” (I1) 

I1 förklarar att det är viktigt att försöka med någon BI-Chef ifrån verksamheten in i 

verksamhetens BICC som är den yttersta ansvariga för det arbete som utförs. I2 

menar på att det behöver finnas någon person ifrån ledningen som är ägare för BICC 

och säger: 

”Vissa gånger när vi sätter upp ett BICC så är det delar av företagsledningen med 

där, ägaren av BICC kanske sitter många gånger i företagsledningen.” 

I1 beskriver att kärnan av ett BICC bör bestå av ett som han benämner det solution 

center. Ett solution center återfinns på IT-sidan inom verksamheten och består av 

tillexempel arkitekter, utvecklare och förvaltningsledare. Exempel på 

ansvarsområden som bör ligga på solution center är ansvaret för övervakning och 

monitorering av användande av olika rapporter inom SSBI. Ett exempel på 

monitorering som I1 tar upp är att om en användare ute på en avdelning har skapat 

en rapport som 1000 gånger per dag av övriga användare, då måste solution center 

ha koll på den så att den håller hög kvalitet och kanske ta över förvaltningen av 

rapporten. 

5.2.2 Enterprise architecture 

I2 anser att ansvaret för verksamhetens master data inte ska ligga på BICC för att det 

blir ett för stort ansvar för dem. Istället föreslår han att en grupp som han kallar för 

enterprise architecture ska ansvara för verksamhetens master data. Medlemmarna 

inom denna gruppering ska ha ett stort intresse för master data och ansvara för att 

säkerställa att begreppen som används betyder samma i alla tillgängliga källsystem 

inom verksamheten.  

5.2.3 IT-avdelningen  

Enligt I1 kommer IT-avdelningen fortsatt ha en stor roll efter införandet av SSBI: 

”Dem kommer ha en väldigt stor roll. För det första så kommer dem ha rollen att, 

att skapa, fortsätta att skapa datalager och datakällor som är en kvalitetssäkrad 

data 
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Ansvaret för att tillhandahålla de olika plattformarna som det olika användarna ska 

nyttja är en viktig del för IT-avdelningen inom SSBI enligt I1. Det solution center 

tidigare beskrivits är IT-avdelningens ansvar att driva.  

I2 förklarar att ansvaret för de olika programvarorna och uppdateringen av dessa ska 

ligga på IT-avdelningen även programvarornas licenser ska hanteras av IT-

avdelningen för att undvika onödiga kostnad. 

”Vi kan inte ha att varje liten avdelning köper in liksom några licenser, då får vi 

mycket sämre pris.” (I2) 

Uppdatering av programvaror, säkerställning av lagring och prestanda hos hårdvaran 

och se till att den tekniska infrastrukturen är på plats är något som enligt I2 är en stor 

del av IT-avdelningens ansvar. I3 menar att IT-avdelningen ska ansvara för att 

laddningarna i systemen som används, fungerar inte laddningarna av data är det IT-

avdelningens roll att lösa det. För att säkerställa att laddningarna inom SSBI fungerar 

tillfredsställande är det enligt I3 viktigt att IT-avdelningen regelbundet kör 

prestandatester för att övervaka laddningstiderna. Utöver dessa prestandatester 

påpekar I3 att frågan om användarbarhet är en viktig del av IT-avdelningens arbete:  

”Och där har du mycket IT:s roll att prestanda och sånt, regelbundet köra 

prestandatester och sånt där, men även hela den där användbarhetsgrejen att, om 

någon användare säger att jag vill ha det här också så kanske dem, men vänta lite 

nu, tänk på användarbarheten nu, det här korkat liksom. Det går att bygga ja, men 

ska vi verkligen göra det. Sådana typ av frågor, det är, ja jäkligt viktiga.” 

En fråga som är väldigt viktig inom och SSBI är behörighetsfrågan och detta är ett 

avancerat område som inte verksamheten kan ta ansvar för utan det måste enligt 

samtliga intervjupersoner hanteras av IT-avdelningen. 

” Så det är ju en sak, sen så, allt det Self-Service content som byggs, så fort du ska 

ha någon form av behörighetshantering på det så kan man nog inte förvänta sig att 

slutanvändarna ska eller kan göra det.” (I2) 

SSBI handlar mycket om att göra data mer tillgänglig för användarna vilket gör 

frågan om användarnas olika behörigheter är mycket viktig att hantera på rätt sätt. 

Den data som finns i ett HR-system kan innehålla känsliga uppgifter om de anställda 

som tillexempel löner och sjukskrivningar, skulle inte behörigheten till denna data 

skyddas genom olika behörighetsnivåer så skulle det innebära problem för 

verksamheten då denna data har olika sekretesskrav. 

”Vi kan ju inte släppa in vemsomhelst tillexempel i vårt HR-system, att de ska börja 

kunna ta upp sjukfrånvaro på alla anställda och sånt, det är ju liksom 

integritetskränkande.” (I2) 

Trots att frågan om användarnas olika behörigheter är viktig så får det inte bli en 

bromskloss för arbetet inom SSBI. 
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” Men för att då skapa liksom förutsättningar för att allt det här ska, den här stora 

informationsmängden som finns ska kunna hanteras och ska kunna nyttjas liksom, 

då går det inte att vi sätter upp för stora jäkla trösklar och stora stängsel mot våra 

datalager och sådana saker. Utan det är ju information som ska användas.” (I1) 

5.2.4 Citizen data scientist 

De verkliga self-service användarna som sitter ute på verksamhetens olika 

avdelningar som utvecklar olika BI-rapporter kan benämnas som citizen data 

scientist. Denna roll kan enligt I2 förekomma inom verksamheten utan att 

verksamheten i fråga är medveten om det.  

”sen har vi naturligtvis den här riktiga Self-Service användaren eller som en del 

kallar för de här Citizen Data Scientists då, som är liksom, som är människor som 

sitter ute i verksamheten som är dem här typ datadrivna Controllers eller 

datadrivna analytiker eller datadrivan VD personer, vem du vill liksom, men som, 

som verkligen är de människorna som gör det här, det är ju en roll.” (I1) 

5.2.5 Data scientist 

Inom SSBI är det enligt I2 viktigt att det finns personer som har en god kunskap om 

hur olika datakällor är uppbyggda, hur informationsmodellering utförs och hur 

databaser fungerar i praktiken. Personer som besitter denna kunskap kan få rollen 

som data scientist och ett ansvar som dem har är tillexempel att säkerställa om det 

går att koppla ihop olika tabeller utan att detta skapar felräkningar. Det är därför 

enligt I2 att en data scientist inte bara förstår databaslogiken utan även först vad 

informationen som hanteras betyder:  

”Vad är det här egentligen? Kan jag ta ut data på det här sättet eller måste jag 

liksom ta hänsyn till någonting annat som ligger någon annanstans för att veta att 

jag får med mig det jag tror, så det är en mycket högra tröskel och där är det ju, då 

börjar man verkligen prata om liksom roller som Data Scientist.” (I2) 

5.2.6 Domain Analytics Leader 

En domain analytics leader är en roll som äger ansvaret för analysarbetet 

verksamhetens olika avdelningar. Ansvaret ligger tillexempel i att bestämma vad som 

ska mätas och hur det följs upp och enligt I2 så finns denna roll redan i många 

verksamheter: 

”redan idag så har man ofta någon som är liksom ansvarig för funktionen och som 

äger liksom performance management frågan, du har någon som är ansvarig för 

säljprocessen och hur vi ska mäta där och alla såhär, du har någon som är 

inköpscontroller som liksom tar fram tänket kring hur vi optimerar våra inköp, hur 

vi ser till att liksom de ramavtal vi skriver med leverantörer, hur vi mäter att vi 

följer upp dem, hur vi sourcar, alla de här sakerna.” 

Genom att koppla dessa personer som redan finns i verksamheten till BI-arbetet så 

får verksamheten enligt I2 en bättre kommunikation både in till verksamhetens BICC 
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och ut till användarna på de olika avdelningarna. Detta gör att det är möjligt att följa 

upp att avdelningarna följer de regler och normer som verksamheten satt upp och att 

utvecklingen av self-servicearbetet ligger i linje med det som ska mätas.  

5.2.7 Analytics/Data steward 

En analytics/data steward har ett mer operativt ansvar i verksamheten, dem kan 

tillexempel testa olika lösningar och följer upp användandet av SSBI på de olika 

avdelningarna. Ansvaret för denna roll ligger även enligt I2 i att operativt säkerställa 

att lagar och regelverk följs av användarna.  

5.2.8 Information steward 

En information steward ansvarar enligt I3 för att den data som används vid 

framtagning av rapporter och analyser är kontrollerad och korrekt.  

5.3 Sammanfattning 

Genom att slå samman konceptmatrisen för litteraturstudien med konceptmatrisen 

för fallstudien går det att se vilka roller som nämnts i båda metoderna och vilka som 

tillkommit utifrån fallstudien. De gråmarkerade rutorna i konceptmatrisen markerar 

begrepp som framkommit i fallstudien som inte tidigare nämnts i litteraturen.  

 A1 A2 A3 A4 A5 I1 I2 I3 

BICC         

IT-avdelningen         

Styrgrupp         

Fokusgrupp         

DMG         

Enterprise 

Architecture 

        

BI/DW utvecklare         

BI software experts         

Citizen data scientist         

Data scientist         

Domain Analytics 

Leader 

        

Analytics/Data 

steward 
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Information steward         

Figur 6: Sammanslagen konceptmatris 

I både den systematiska litteraturstudien och fallstudien bekräftas det att IT-

avdelningen kommer få ett stort ansvar när det kommer till SSBI. Det som framhävs 

är att IT-avdelningen kommer att slippa ansvaret för själva rapportskapandet vilket 

medför att de istället kan lägga tid på att underhålla och övervaka den tekniska 

miljön inom SSBI för att säkerställa att rätt prestanda finns och att data hanteras och 

lagras på rätt sätt. Ansvaret för att säkerställa att den data som används är korrekt 

och uppdaterad kommer att flyttas ut på de olika avdelningarna där kunskapen om 

datan finns.  

Genom att använda ett BICC där det finns representanter från både IT-sida och de 

olika avdelningarna är det möjligt för verksamheten att skapa sig en bättre kontroll 

över arbetet inom SSBI. Dessutom förbättras kommunikationen mellan de olika 

avdelningarna och IT-avdelningen vilket gör medför att dessa kommer närmare 

varandra vilket är av stor vikt för att lyckas med SSBI enligt I1 och I3.  

I det stora hela överlappar resultaten av den systematiska litteraturstudien och 

fallstudien varandra. Det finns skillnader i de olika benämningar som används men 

själva ansvaret hos de olika rollerna är i teorin i stort sett det samma. En sak som 

framkommer mycket tydligare i fallstudien jämfört med den systematiska 

litteraturstudien är benämningarna på de olika rollerna som hör hemma på 

avdelningsnivån. I litteraturen som används oftast benämningen superanvändare när 

det kommer till personer som ska vara ansvarig för ett visst område på 

avdelningsnivån.  
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6 Resultat 

Detta kapitel presenterar studiens resultat som tagits fram genom analyserna av den 

systematiska litteraturstudien och fallstudien. Resultatet består av ett framtaget 

organisationsschema för införandet och driften av SSBI.  

Organisationsschemat är uppdelat i tre nivåer, ledningsnivå, mellannivå och 

avdelningsnivå. Ledningsnivån beskriver vilken roll och vilket ansvar som 

verksamhetens högsta ledning har inom SSBI. Mellannivå är det skikt som finns 

mellan ledningen och de olika avdelningarna, på denna nivå vilar ett stort ansvar för 

införandet och driften av SSBI. Den sista nivån berör det olika avdelningarna och 

specifika roller som bör finnas där för att främst ansvara för att de olika 

avdelningarna arbetar utifrån de mål som satts upp. 

 

Figur 7: Framtaget organisationsschema för SSBI 

6.1 Ledningsnivå 

För att säkerställa att SSBI införs på ett för verksamheten ändamålsenligt sätt så är 

det viktigt att någon eller några från verksamhetsledningen sitter med som ägare i det 

BICC som kommer att finnas på nästa nivå. Dessa verksamhetsledare ska ansvara för 

att sätta upp mål för verksamhetens BI-arbete dessutom ska dem vara delaktiga i att 

ta fram strategier för att nå de uppsatta målen (Weber, 2013). 

Utan verksamhetsledningens stöd och engagemang i arbetet med att införa och driva 

SSBI är risken för misslyckande stor enligt I3: 

”har du inte ledningens stöd så brukar det sällan bli någonting bra, eller det brukar 

aldrig bli någonting bra oftast.”  

6.2 Mellannivå 

På mellannivån i organisationen runt SSBI återfinns verksamhetens BICC och IT-

avdelning. Verksamheten bör bemannas med en till två representanter från de olika 



32 
 

avdelningarna inklusive IT-avdelningen. Genom att inkludera samtliga avdelningar i 

BICC förbättras verksamhetens interna kommunikation och förståelsen för 

verksamheten ökar.  

6.2.1 BICC 

Det BICC som ska användas kommer bli den mest centrala delen av organisationen 

för SSBI-arbetet. Bemanningen av BICC ska bestå av minst en representant från 

verksamhetens olika avdelningar. De personer som ska ingå från de olika 

avdelningarna har med fördel rollen som domain analytics leader ute på sin egen 

avdelning. Även IT-avdelningen ska representeras av minst en person i BICC. Det 

personer som är med i verksamhetens BICC ansvarar för att förmedla de olika beslut 

som tas i BICC vidare ut i verksamheten samt att fånga upp de olika önskemål och 

behov som finns ute på avdelningarna och ta med detta in i BICC.  

Vid införandet av SSBI så ska BICC utgöra den fokusgrupp som enligt Kosambia 

(2008) ska ansvara för att säkerställa att användarna kan komma åt den information 

som är viktig för deras dagliga arbete utan stöd från IT-avdelningen. Eftersom BICC 

inkluderar representanter från samtliga avdelningar går det att få ett övergripande 

perspektiv över det informationsbehov som finns i verksamheten. Detta säkerställer 

att införandet av SSBI syftar till att lösa de verkliga behoven av information som finns 

inom verksamheten.  

När SSBI är i drift i verksamheten ansvarar BICC för den fortsatta utvecklingen inom 

området, bara för att införandet är genomfört så stannar inte utvecklingen av utan 

den blir enligt I1 allt viktigare.  

BICC ska även ansvara för att ta policys och olika standarder för arbetet inom SSBI. 

Dessa policys och standarder ska beröra områdena för dataåtkomst, dataägande, 

dokumentation och definitioner. Dessa områden är särskilt viktiga inom SSBI när 

användarna får större tillgång till verksamhetens data. BICC måste säkerställa att 

användarna får rätt behörigheter, det är som det beskrivits tidigare inte lämpligt och i 

vissa fall ens lagligt att alla användare kan se all data. Tydliga och gemensamma 

definitioner är en väldigt viktig del inom SSBI, användarna måste förstå vad den data 

som de använder betyder och denna data måste betyda samma sak för samtliga 

användare i verksamheten. Eftersom det finns representanter från samtliga 

avdelningar i verksamhetens BICC ska ansvaret för dessa områden till där.  

6.2.2 IT-avdelningen 

Det är inte bara det mjuka frågorna som är viktiga inom SSBI, även det hårda 

frågorna i form av tillexempel hårdvara och programvara är av stor vikt för 

införandet och driften av SSBI. IT-avdelningens ansvar är att den tekniska 

infrastrukturen fungerar som det ska när det kommer till frågor som tillexempel 

laddningstider och lagringsutrymme. När det handlar om ansvaret för laddningen av 

data så är det som I3 beskriver IT-avdelningens ansvar att datan laddas in på rätt sätt 

men själva innehållet i datan ska säkerställas av BICC.  
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Användarnas tekniska kunskaper och behov varierar inom verksamheten och därför 

ska IT-avdelningen ansvara för att det finns ett antal olika verktyg för att kunna 

matcha användarnas olika kunskaper och behov. Genom ansvaret för att säkerställa 

att användarna tilldelas ett lämpligt verktyg så går det att undvika de problem som 

funnits tidigare med att avdelningarna själva har köpt in verktyg vilket har bidragit 

till höga och onödiga kostnader. 

6.3 Avdelningsnivå 

Nere på avdelningsnivån som finns det oftast en eller ett par superanvändare på varje 

avdelning. Dessa superanvändare besitter högra kunskap än de andra användarna på 

avdelningen och det är oftast dessa som användarna vänder sig till när dem behöver 

stöd. Genom att tilldela dessa superanvändare tydliga och uttalade roller går det att 

på ett enkelt sätt att fånga upp och ta nytta av den kompetens som finns inom 

verksamheten. I den studien har tre roller tagits med på avdelningsnivån i resultatet: 

domain analytics leader, data/analytics steward och information steward. För att 

säkerställa att det som bestäms inom verksamhetens BICC följs av användarna måste 

dessa tre roller ha ett tätt samarbete. 

6.3.1 Domain Analytics Leader  

Denna roll agerar som ägare för analysarbetet på respektive avdelning. Ett viktigt 

ansvar för en domain analytics leader är att bestämma vad som är viktigt att 

analysera inom avdelningen samt hur dessa analyser följs upp. Förslagsvis är det 

denna roll som representerar avdelningen i verksamhetens BICC för att förenkla 

uppföljningen av de respektive avdelningarnas arbete samt förenkla 

kommunikationen av de policys och standarder som tas fram i BICC ut till de olika 

avdelningarna. Genom att förenkla och förbättra kommunikationen inom 

verksamheten går det att säkerställa att utvecklingen av SSBI följer de mål som 

verksamheten gemensamt satt upp.  

6.3.2 Data/Analytics steward  

Ansvaret för att operativt följa upp att användarna arbetar på rätt sätt utifrån det som 

bestämts i BICC ligger hos denna roll. Personen som får denna roll ska vara delaktig i 

det dagliga arbetet med att ta fram analyser och rapporter på avdelning. Denna roll är 

viktig för att säkerställa att samtliga avdelningar jobbar på det sätt som det har 

kommit överens om i verksamhetens BICC. Genom att en data/analytics steward är 

verksam i det dagliga arbetet på avdelningen finns möjligheten att snabbt fånga upp 

eventuella problem som användarna kan stöta på. De kan antingen hjälpa 

användarna att lösa det specifika problemet direkt eller lyfta med det in till 

verksamhetens BICC. 

6.3.3 Information steward  

För att säkerställa att den data som använda för att ta fram rapporter och analyser 

håller hög kvalitet är det en information stewards ansvar att kvalitetssäkra denna 

data. Denna roll är även viktig för att hjälpa användarna att förstå vad den data som 
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de arbetar med verkligen betyder samt att säkerställa att datan är uppdaterad och 

korrekt. Eftersom tanken med SSBI är att låta användarna komma närmre 

verksamhetens data är denna roll viktig för att säkerställa att analyserna görs på rätt 

och relevant data.  
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7 Slutsats  

I detta kapitel kommer studiens slutsatser att redovisas. Det som tagits fram i 

resultat- och analyskapitlet används för att besvara studiens frågeställning och 

därmed bidra till studiens slutsats.  

Som det beskrivs i resultatkapitlet utgör ett BICC en central del när det kommer till 

SSBI-området. Det är nödvändigt att samla verksamhetens kompetens i ett BICC för 

att skapa en överblick av vilka behov och önskemål som finns ute i verksamheten.  

Även IT-avdelningens roll inom SSBI är av stor vikt. Tekniken som används är 

avancerad och under ständig utveckling vilket bidrar till att den tekniska expertis som 

finns hos IT-avdelningen är av stor betydelse för införandet och driften av SSBI. Det 

går inte att släppa allt ansvar till användarna för då blir det kaos när det kommer till 

tillexempel behörigheter och prestanda.  

För att hitta en balans mellan flexibilitet till användarna och kontroll hos IT-

avdelningen så är det viktigt att få till ett bra samarbete mellan dessa två parter och 

det är något som går att uppnå med ett BICC där parterna möts för att diskutera och 

prioritera behov och önskemål från användarna.  

Genom att nyttja de superanvändare som finns i verksamheten och tilldela dem 

tydliga roller så är det möjligt att säkerställa att det som verksamhetens BICC 

beslutar efterföljs ute på avdelningarna. Genom att dessutom ta med representanter 

från varje enskild avdelning i BICC så förbättras förståelsen för verksamheten hos 

användarna och kommunikationen förenklas betydligt.   
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8 Diskussion  

I detta kapitel diskuteras forskarens upplevelse och intryck av den genomförda 

studien.  

8.1 Studiens metodval 

Det kan diskuteras om tre intervjuer är tillräckligt för att få fram tillräckligt med data 

om studiens område. Personligen anser jag att de tre intervjuer som genomfördes i 

fallstudien var tillräckliga för att ta fram studiens resultat. Genom att kombinera 

resultaten ifrån den systematiska litteraturstudien och fallstudien så anser jag att 

resultatet som tagits fram är tillförlitligt. 

Den systematiska litteraturstudien tog mer tid och vara svårare än vad jag räknat 

med. Det var svårt att hitta relevant litteratur för studiens frågeställning och jag 

upplevde det som att det inte fanns så mycket litteratur som handlade om SSBI 

generellt vilket förmodligen beror på att SSBI är ett relativt nytt område. Eftersom 

det var svårt att hitta artiklar som var tydligt inriktade mot studiens problemområde 

så lästes många artiklar igenom för att om möjligt hitta avsnitt i artiklarna som 

berörde problemområdet på något sätt. Denna genomläsning av litteraturen tog lite 

mer tid och kraft än vad jag räknade med från början.  

Trots att det har varit svårt att hitta bra litteratur och endast fem stycken artiklar 

användes för den systematiska litteraturstudien så anser jag att de har bidragit till 

resultatet för denna forskning på ett bra sätt.  

Att genomföra en fallstudie i form att intervjuer med experter inom SSBI området 

kände jag var nödvändigt för att kunna ta fram ett så bra resultat som möjligt. 

Eftersom litteraturstudien inte resulterade i så många relevanta artiklar som det hade 

förväntats så visade det sig också att fallstudien enligt mig var ett utmärkt 

komplement till litteraturstudien.  

Företaget som jag genomfört intervjuerna hos känns som ett mycket kompetent 

företag inom SSBI-området. De personer som ställde upp på intervjuer var väldigt 

kunniga inom området vilket var av stor nytta för studien.  

En fundering som fanns var att genomföra fallstudien i en verksamhet som arbetar 

med SSBI för att se hur det ser ut med rollerna där. Anledningen till att det inte blev 

så var dels att dels att det var svårt att hitta en verksamhet som kommit tillräckligt 

långt med SSBI men också att det företag som valdes ut kändes väldigt kompetent 

med hänsyn till studiens syfte.   

En alternativ metod som skulle kunna använts i studien är en kvantitativ 

enkätundersökning ute hos verksamheter som arbetar med SSBI. Genom att använda 

en enkätundersökning för att ta reda på vilka roller som är vanligast förekommande 

hos dessa verksamheter skulle det ge en bättre bild av hur verkligheten ser ut. 

Anledningen till att denna metod inte användes var att det ansågs vara svårt att hitta 
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tillräckligt många verksamheter som använder SSBI full ut samt. Dessutom togs det 

hänsyn till tidsramarna som fanns för genomförandet av denna studie.  

8.2 Studiens resultat 

Jag är nöjd med det resultat som tagits fram i denna studie och enligt mig så kan det 

utgöra en bra grund för verksamheter som är på väg att införa SSBI. Det roller som 

inkluderas i det framtagna resultatet finns ofta redan inom verksamheter, genom att 

hitta dessa personer och tilldela dessa tydliga roller går det att säkerställa arbetet 

med och utvecklingen av SSBI. 

Då grunden för det framtagna resultatet enbart består av fem stycken artiklar och tre 

genomförda intervjuer så kan resultatets trovärdighet diskuteras. Min personliga 

åsikt är att den data som samlats in genom de två utvalda metoderna utgör en 

tillräcklig grund för studiens resultat. Det som möjligtvis hade kunnat öka 

trovärdigheten i studien är om det genomförts en fallstudie i en verksamhet som 

lyckats i sitt införande av SSBI.  

8.3 Etiska, vetenskapliga och samhälleliga aspekter 

De forskningsetiska principer som beskrivs kortfattat i kapitel 3.5 användes i 

genomförandet av fallstudien. I enlighet med informationskravet informerades de 

personer som deltog i intervjuerna om studiens syfte. För att uppfylla 

samtyckeskravet så informerades även personerna om att deltagandet var frivilligt 

och dem tillfrågades om det var ok att jag spelade in intervjuerna vilket samtliga 

personer godkände. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att de personer som 

deltagit i undersökning har hållits anonyma. Det sista kravet, nyttjandekravet, har 

upp uppfyllts genom att det som samlats in under studien, ljudfiler och 

transkriberingar, har stannat hos mig och inte delats vidare till andra. 

Ett litet dilemma som jag stötte på var när jag hade skrivet ihop en kort presentation 

av de personer som intervjuades och mailade dessa till respektive person för 

godkännande. I presentationerna hade jag benämnt personerna med Intervjuperson 

1, 2 och 3 istället för deras riktiga namn, detta ligger i linje med det som jag planerat i 

min metod. Men dessa personer ansåg att det gick bra att jag nämnde dem vid namn 

vilket gav mig en funderare men efter lite bollande fram och tillbaka valde jag att göra 

som jag hade planerat ifrån början och hålla personerna anonyma genom att använda 

intervjuperson 1,2 och 3. Även namnet på det företag som de intervjuade personerna 

arbetar på valdes att hållas anonymt på grund av att genom presentationen av 

intervjuperson 1 så hade det varit enkelt att ta reda på vem denna person är. 

Utifrån vetenskapliga aspekter anser jag att den studie fyller det gap som finns i 

dagen forskning när det kommer till rollerna och dess ansvarsområden inom SSBI. 

Studiens resultat i form av det framtagna organisationsschemat för SSBI visar tydligt 

en hur en verksamhet bör organisera sig för att bli lyckosamma med införandet och 

driften av SSBI.  
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Med tanke på de samhälleliga aspekterna så bidrar denna studie till att göra 

verksamheter vars mål är att införa SSBI mer medvetna om vilka roller och 

ansvarsområden som krävs. Genom att specificera rollerna och dess ansvarsområden 

på avdelningsnivån kan studien hjälpa verksamheter att hitta personer i sin 

verksamhet som besitter denna kunskap och tilldela dessa en tydlig roll. Detta 

medför att verksamheten slipper dyra rekryteringskostnader och det motiverar 

personalen att göra att bra jobb genom att visa att det finns utvecklingsmöjligheter 

inom verksamheten.   

8.4 Framtida forskning 

Det skulle vara väldigt intressant att genomföra en fallstudie i en verksamhet som har 

lyckats att införa SSBI och arbetar med det på ett effektivt sätt. I en sådan fallstudie 

skulle det vara intressant att se hur verksamheten har organiserat sig med roller och 

ansvarsområden för arbetet med SSBI.   

Det skulle även vara intressant att undersöka om det finns några tekniska hjälpmedel 

i form av programvaror som kan hjälpa verksamheter att bli framgångsrika i arbetet 

med SSBI. Då denna studie är avgränsad till de organisatoriska faktorerna som 

påverkar införande och driften av SSBI skulle det vara intressant att genomföra en 

studie som är mer tekniskt inriktad.  

Något som vore intressant ur mitt personliga perspektiv är att undersöka om det 

resultat som tagits fram i denna studie är relevant och applicerbart i verksamheter 

som ska införa SSBI. 
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