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Sammanfattning 

Det behövs mer databaserade beslut av företag för att konkurrera på marknaden, vilket 

har bidragit till att business intelligence har gått från att användas på strategisk nivå till 

att även användas på en mer operativ nivå. Detta har medfört att behovet av analys och 

beslutsunderlag har vuxit hos ett större antal anställda som har resulterat i att IT-

avdelningen i verksamheter blir en flaskhals. I takt med att behovet av BI har vuxit har 

begreppet self-service kommit, som innebär att användare själva ska kunna ta fram sina 

beslutsunderlag. 

Att införa self-service BI innebär dock en del utmaningar, och många av verksamheterna 

som har infört det blev missnöjda med resultatet. Det största hindret har visat sig vara 

användarna och det oväntade faktum att det krävs mer utbildning än förväntat. Därför 

är syftet med den här studien att underlätta införande av SSBI genom att undersöka hur 

användarrelaterade utmaningar kan hanteras vid införande av SSBI. 

För att besvara frågeställningen har sex stycken intervjuer genomförts på ett anonymt 

företag med respondenter som på olika sätt har en koppling till införande av SSBI. 

Resultatet av studien är en modell över de användarrelaterade utmaningarna vid 

införande av SSBI och de i detta arbete identifierade rekommendationerna för hur de 

kan hanteras. Genom att använda sig av dessa utmaningar vid införande av SSBI kan 

verksamheter ge användarna goda förutsättningar, vilket ökar möjligheten att införa ett 

lyckat och hållbart SSBI. 

Nyckelord: Business Intelligence, Self-service Business Intelligence 
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Abstract 
 
Fact based decisions have become even more necessary for companies to compete in the 
current market. This has led to business intelligence going from being used only to 
answer strategic questions to also being used to answer operative questions. This has 
led to the increased need of analysis of the employees, which has resulted in the IT-
department becoming a bottleneck in the organization. As the need of BI has grown, self-
service business intelligence has become more popular, which means that users should 
be able to create their own reports. 

Implementing self-service BI brings challenges as well, and many organizations that 
have implemented it became unsatisfied with the result. The biggest concern is the fact 
that the users need more training than expected. That is why the purpose of this study is 
to facilitate implementation of SSBI by studying how to manage user related 
implementation challenges of SSBI. 

The study is based on a case study, and six interviews have been made at an anonymous 
company with respondents, that in various ways, have a connection with implementing 
SSBI. The result of the study is a model of the recommendations of how to manage the 
user related implementation of challenges of SSBI. By following these recommendations 
while implementing SSBI, companies should be able to provide the users with 
precondition, which increases the possibility of implementing successful and sustainable 
SSBI. 

Keywords: Business Intelligence, Self-service Business Intelligence 
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1 Inledning 

Utvecklingen går mot att mer data samlas in samt att data spelar en större roll inom 

organisationer. Det är därför en hög prioritet hos många verksamheter att sträva mot att 

få medarbetare att undvika gissningar om vad som skett och att istället sträva mot mer 

faktabaserade beslut som fattas genom analyser (Stodder, 2015). 

Business intelligence består av processer som ska skapa meningsfull information av den 

data som samlas in, som sedan används till analyser som i sin tur leder till faktabaserade 

beslut. I många verksamheter idag är det ett krav att använda sig av business 

intelligence och analyser för att kunna konkurrera på marknaden (Watson, 2016). 

Behovet av business intelligence har gått från att besvara strategiska frågor, även börjat 

användas för mer operativa beslut. Detta leder till att arbetsbelastningen på IT-

avdelningar ökar eftersom behovet av business intelligence växer hos ett större antal 

anställda (Alpar & Schulz, 2016). Detta har resulterat i att begreppet self-service 

business intelligence har vuxit fram för att användare snabbare ska få tillgång till 

beslutsunderlag.  

Self-service business intelligence innebär att användare som har behov av 

beslutsunderlag ska skapa det själva utan att behöva be IT-avdelningen om hjälp. Det 

ska i sin tur leda till att användaren snabbare får tillgång till den information som 

behövs och där med kan fatta snabbare och fler faktabaserade beslut. Att införa self-

service business intelligence i en verksamhet är dock svårare än förväntat, vilket har 

slutat i att många misslyckas med införandet och inte uppnår de resultat som önskas 

(Weber, 2013).  

I dagsläget har det genomförts forskning kring vad det finns för utmaningar kring 

införandet och vilka fördelar som finns med SSBI. Däremot behövs det mer forskning 

kring hur ett införande kan gå till, vilket saknas i dagsläget (Lennerholt et al., 2018).  

Därför kommer denna studie att fokusera på att underlätta införandet av self-service BI 

genom att studera hur identifierade användarrelaterade utmaningar kan hanteras. Den 

frågeställning som studien ska besvara lyder: 

Hur kan användarrelaterade utmaningar hanteras vid införande av SSBI? 

För att studera detta kommer en kvalitativ metod i form av en fallstudie som baseras på 

intervjuer att tillämpas. Det förväntade resultatet är rekommendationer kring hur de 

specificerade användarrelaterade utmaningarna kan hanteras för att kunna lyckas med 

ett hållbart införande av self-service business intelligence. 
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2 Bakgrund 
Följande kapitel presenterar bakgrundsinformation och definitioner kring begrepp 

relaterat till business intelligence och self-service business intelligence som kommer att 

användas i studien.  

2.1 Business Intelligence (BI) 
BI är ett paraplybegrepp som innefattar applikationer, teknologier och processer för att 

samla, lagra, hämta samt analysera data. Den data som hämtas visas sedan i form av 

information med hjälp av ett BI-verktyg där den analyseras. BI består alltså av processer 

som går ut på att den ursprungliga datan ska förändras till att bli meningsfull 

information som ska användas till analys. Syftet med BI är att rätt användare ska få rätt 

information, vid rätt tidpunkt samt i rätt format, vilket gör att processer är en viktig del 

av BI för att det ska fungera. Det behöver därför finnas utformade processer för arbetet 

kring lagring och tillgång av data (Watson, 2009; Wixom & Watson, 2010; Uçaktürk et 

al., 2015; Negash, 2004).  

2.1.1 Definition av BI 

Business intelligence är ingen väldefinierad term som har en specifik definition som 

fungerar överallt. Det kan i vissa fall definieras som rapporter och datavisualisering, i 

andra fall som datalagring och hantering av data, medan andra definierar det som själva 

analyserna som genomförs (Azvine et al., 2005; Watson, 2009).  

För att inkludera samtliga delar av BI, definierar Azvine et al. (2005) det som att lagra, 

hämta, förstå och analysera data för att omvända verksamhetens data till användbar 

information som ska kunna bidra till att förbättra verksamhetens prestation. 

Denna syn på bred definition av BI som inkluderar samtliga delar delas av Watson 

(2009) som definierar BI enligt följande: 

 

”Business intelligence (BI) is a broad category of technologies, 

applications, and processes for gathering, storing, accessing, and 

analyzing data to help its users make better decisions.” (Watson, 2009, 

s.14) 

 

Det är den definition ovan som Watson har formulerat som kommer att användas 

fortsättningsvis, eftersom den inkluderar samtliga delar av BI istället för några enstaka. 

Det innebär att business intelligence i det här sammanhanget innefattar teknologier, 

applikationer och processer för att samla, lagra, hämta och analysera data som ska bidra 

till att användarna kan fatta bättre beslut. 

 



3 
 

2.2 Self-service Business Intelligence (SSBI) 
Self-service business intelligence, fortsättningsvis förkortat SSBI, innebär att möjliggöra 

för BI-användare att bli mer självständiga och mindre beroende av IT-avdelningen kring 

rapporter. Förutom att de då ska få tillgång till den information de har behov av 

snabbare, ska användarna även kunna skapa dashboards och rapporter själva utan att 

behöva hjälp av IT-avdelningen. För att detta ska fungera behöver det skapas en miljö 

där det blir lättare för användare att hitta och hämta data, samt att dela information med 

varandra (Schlesinger & Rahman, 2015; Imhoff & White, 2011).  

Enligt Weber (2013) har SSBI tre stycken kännetecken. Ett av dem är att majoriteten av 

beslutfattare som behöver fatta faktabaserade beslut ska ha tillgång till rapporter för 

den information som behövs för att kunna besvara de vanligaste frågorna som uppstår. 

Dessa rapporter ska även vara dynamiska och vara möjliga att filtrera, sortera och drilla 

ned i. Ett annat kännetecken av SSBI är att de användare som behöver gräva djupare i 

information för att kunna besvara ovanliga eller komplexa frågor som uppstår, ska 

kunna genomföra majoriteten av sådana analyser genom att använda tillgängliga BI-

verktyg. Det tredje och sista kännetecknet som har specificerats är att om en användare 

ska genomföra analyser med hög komplexitet ska den största delen av datan som 

behövs kunna hämtas från ett befintligt BI-system. Användaren ska alltså inte behöva 

hämta data genom att leta i olika källsystem för att hitta det som behövs, utan det ska 

vara lättillgängligt (Weber, 2013). 

En av de fördelar som SSBI har är att IT-avdelningens arbetsbelastning minskar och kan 

där med sluta att anses vara en flaskhals i verksamheten. Detta leder även till ett mer 

agilt beslutsfattande, eftersom rapporter kan skapas och modifieras efter behov, vilket 

medför konkurrensfördelar på marknaden. Dessutom kan IT-avdelningen då istället 

lägga arbete på mer värdehöjande uppgifter eftersom användare själva skapar sina 

beslutsunderlag. Därför är en av fördelarna även att det sänker direkta arbetskostnader 

och tidsåtgångskostnader eftersom IT-avdelningen inte längre blir en mellanhand vid 

arbetet kring rapporter (Kobielus, 2009; Weber, 2013; Imhoff & White, 2011). 

Eftersom övriga delar av verksamheten ofta genomgår snabbare förändringar och är 

mer agila än en IT-avdelning hinner med, kan beslut ofta behöva fattas utan att hinna få 

tillgång till rapporter. Detta leder till att det ofta kan behöva fattas beslut som inte är 

faktabaserade. Med SSBI kan istället användare på egen hand ta fram den information 

som behövs utan att behöva vänta på att IT-avdelningen ska göra det, vilket leder till att 

rapporterna kan tas fram snabbare. Följden av det blir att användare kan fatta mer 

faktabaserade beslut effektivare. Dessutom blir även prognoserna inom verksamheten 

bättre och mer riktiga eftersom informationen då är uppdaterad (Weber, 2013; 

Kobielus, 2009). 
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2.2.1 Definition av SSBI 

Som med BI, är self-service BI också ett begrepp som definieras olika beroende på vem 

som definierar. Eckerson (2014) förklarar det enligt följande: 

”In many ways, self-service BI is in the eyes of the beholder. For an 

executive, self-service BI means he can click on a chart and drill down into 

detail, while a data scientist sees self-service as an analytical workbench 

with built-in support for ad hoc queries, data formatting, and 

visualisation.” (Eckerson, 2014, s.1) 

 

SSBI definieras enligt Schlesinger & Rahman (2015) som möjligheter inom BI-miljön 

som tillåter BI-användare att bli mer självständiga och mindre beroende av IT-

avdelningen. SSBI-miljön skapar möjligheter för användare att få tillgång till den 

information de behöver när de behöver den. Weber (2013) är inne på samma spår och 

definierar SSBI som att det skapar möjligheter för beslutsfattare att få tillgång till den 

information de behöver, när de behöver den och där de behöver den. Det som samtliga 

nämnda definitioner har gemensamt är att SSBI är någonting som ska öka 

tillgängligheten av information för de som behöver den för att kunna fatta faktabaserade 

utan att ha IT-avdelningen som mellanhand (Schlesinger & Rahman, 2015; Weber, 

2013). 

Även Imhoff & White (2011) är inne på samma spår och definierar SSBI enligt 

nedanstående:  

 

”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.” (Imhoff & White, 2011, s.5) 

 

Det är enligt ovanstående definition som SSBI kommer att definieras fortsättningsvis i 

rapporten. Anledningen till detta är att definitionen fokuserar på att användare ska bli 

mer självständiga med rapporter och inte ska vara lika beroende av IT-avdelningen, 

vilket är vad denna studie kommer att fokusera på.  
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2.2.2 Olika typer av användare inom SSBI 

Det finns ett antal olika typer av användare, och enligt Imhoff & White (2011) finns det 

tre stycken; informationskonsumenter, informationsproducenter och 

informationshanterare. De menar att det är viktigt att känna till vilka dessa typer av 

användare är eftersom de har olika grad av kompetens inom BI-området. 

Den första typen av användare, informationskonsumenter, har BI-kompetens som 

sträcker sig till att kunna använda färdiga rapporter som har skapats av andra för att 

genomföra sina analyser. De har alltså ingen kompetens eller erfarenhet kring skapande 

av rapporter på egen hand. Informationsproducenter där emot, har kunskap inom BI-

området som innebär att de har både kunskap och erfarenhet av att producera 

rapporter. Informationsproducenter är de som vanligtvis skapar rapporter, både åt sig 

själva och åt informationskonsumenter. Den tredje typen av användare kallas 

informationshanterare. De har kunskap som består av möjlighet till att lägga till 

kommentarer, definitioner och länkar till extern data, feedback eller liknande sökbara 

funktioner på befintliga rapporter (Imhoff & White, 2011).  

Alpar & Schulz (2016) hävdar dock att det inte behöver göras en strikt uppdelning 

mellan dessa typer av användare baserat på deras funktion i verksamheten. 

Anledningen till detta är för att de kan ha olika behov och färdigheter angående 

skapande av rapporter på individuell nivå, oavsett vilken roll de har i verksamheten. 

Dock kan en ungefärlig uppdelning mellan användare i form av begränsade användare 

och avancerade användare ske baserat på analysnivå och kunskap om verktyg, vilket är 

det som kommer ske fortsättningsvis i arbetet (Alpar & Schulz, 2016). 

Begränsade användare 

En av kategorierna av användare kallas i litteraturen för ”casual users”. I rapporten 

kommer ”casual users” fortsättningsvis att refereras till som begränsade användare, 

vilket är den tolkning och översättning som har gjorts då de har begränsade kunskaper 

inom BI-området. Denna typ av användare saknar erfarenhet av att skapa rapporter, 

men använder rapporter som andra har skapat. Begränsade användare använder 

information för att genomföra sitt dagliga arbete och består av majoriteten av BI-

användare i en verksamhet. De använder ofta rapporter som är skapade av andra och 

har inget behov av att skapa dem själva. Behovet av information hos en begränsad 

användare är inte avancerat, utan kan bestå av behov som att kunna klicka sig fram i en 

rapport för att kunna göra djupdykningar i informationen samt filtrera i den (Eckerson, 

2012; Alpar & Schulz, 2016; Eckerson, 2008). 

Avancerade användare 

Den andra typen av användare kallas i litteraturen för ”power users” eller ”super users”. 

Fortsättningsvis kommer denna typ av användare att refereras till som avancerade 

användare. Avancerade användare är anställda för att analysera information och har 

kunskap om de applikationer och databaser som används för att skapa rapporter. Denna 

typ av användare har därför behov av att kunna utforska data mer än en begränsad 
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användare har och frågor som kommer att behöva besvaras kan inte förutspås. 

Avancerade användare har både kompetens och erfarenhet av att skapa rapporter, 

antingen till dem själva eller för begränsade användare (Eckerson, 2012; Alpar & Schulz, 

2016; Eckerson, 2008). 

När de olika typerna av användare nämns i studien kommer det endast att fokuseras på 

avancerade användare respektive begränsade användare. Anledningen till att det endast 

är dessa två typer av användare som kommer att användas trots att det finns fler, är att 

det är främst kompetens inom BI hos användaren som är relevant i det här arbetet, inte 

vad användaren har för roll i verksamheten. Det är alltså endast viktigt för studiens syfte 

vad användaren har för kunskap kring rapporter och analys sedan innan.  

2.2.3 Införande av SSBI  

Det finns olika faktorer som leder till att verksamheter väljer att investera i att införa 

SSBI. En anledning är de ständiga förändringarna i behovet som finns i verksamheten. 

Detta leder till att det blir för tidskrävande för användarna att vänta på att IT-

avdelningen ska skapa rapporter. En annan bidragande faktor är att användare som ska 

spendera sin tid på analyser spenderar mer tid på att försöka få tag i den information 

som behövs, vilket är en indikation på att det finns behov av att implementera SSBI i 

verksamheten (Weber, 2013; Imhoff & White, 2011).   

Då det är ett helt arbetssätt kring skapande av rapporter och analys som ska 

implementeras behöver det göras på rätt sätt för att bli hållbart. Det finns verksamheter 

som förutsätter att det endast krävs att implementera en BI-lösning som automatiskt 

möjliggör SSBI. Det är dock många verksamheter som gör ett försök med att 

implementera SSBI som misslyckas med att få det hållbart över tid, vilket leder till att 

användarna istället går tillbaka till tidigare vanor och ber IT-avdelningen skapa 

beslutsunderlag åt dem igen. I vissa fall misslyckas försöken redan från start och därför 

är det viktigt att implementera SSBI på rätt sätt från början (Weber, 2013). 

Mål 

Imhoff & White (2011) har specificerat fyra stycken huvudmål att sträva mot att 

uppfylla för att lyckas med implementation av SSBI. Det första huvudmålet är att kunna 

få BI-resultat lätta att konsumera och förbättra. Detta innebär att användarna behöver 

kunna förstå vad det är för information som presenteras och vad den betyder, samt att 

det ska finnas möjlighet att genomföra förbättringar i visualiseringen vid behov. För att 

det målet ska kunna uppfyllas behövs tydliga definitioner som ska vara lättillgängliga 

samt att det ska vara tydligt dokumenterat var datan kommer från. Slutligen behöver 

informationen presenteras på ett sätt som användarna lätt kan förstå och ta in, där 

visualiseringen av informationen spelar störst roll.  

Det andra huvudmålet är att se till att BI-verktyg är lätta att använda. Som nämnts ovan 

behöver det som presenteras för användaren vara lätt att förstå. Förutom det behöver 

även själva BI-verktyget som används för att presentera informationen vara lätt att 
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använda. Detta anses vara en väsentlig faktor för att få till en framgångsrik SSBI-miljö. 

Ett BI-verktyg som är lätt att använda kan bidra till att även nybörjare kan skapa sina 

egna rapporter för analys (Imhoff & White, 2011).  

Det tredje huvudmålet är att få Data Warehouse-lösningar snabba att utnyttja och 

hantera. Med det menas att försäkra att SSBI-miljön skapar goda möjligheter att hantera 

både enkla och komplexa analytiska uppgifter samt stora volymer av data. Det fjärde och 

sista huvudmålet är att få datakällor lätta att komma åt. Detta innebär att all typ av data 

ska göras tillgänglig för användning och innefattar både strukturerad och ostrukturerad 

data (Imhoff & White, 2011). 

Utmaningar 

Med rätt tillvägagångssätt går det att implementera ett hållbart SSBI och skörda de 

fördelar det för med sig. Ett sätt att göra detta på är att försöka undvika vanliga 

fallgropar genom att identifiera dem och se hur de kan hanteras (Weber, 2013). Ett antal 

utmaningar vid implementation av SSBI har identifierats av Lennerholt et al. (2018), 

bland annat gällande användarna, som är de utmaningar som denna studie kommer att 

fokusera på. Nedan presenteras dessa utmaningar.  

1. Se till att BI-verktyg är lätta att använda. 

En av utmaningarna vid implementation av SSBI är att kunna försäkra sig om att det 

verktyg som ska användas är lätt att använda, även för begränsade användare. Enligt 

Imhoff & White (2011) är en av de fyra huvudmålen att uppfylla just denna utmaning, 

vilket innebär att den enligt dem är väsentlig för att lyckas med att implementera SSBI. I 

undersökningen som Imhoff & White (2011) har genomfört ansåg även 78 % av 

respondenterna att denna utmaning är mycket viktig.  

Om utmaningen inte hanteras finns risken att användarna själva börjar att skapa sina 

egna begränsade lösningar om BI-verktyget är för komplicerat. Dessa lösningar riskerar 

dessutom att bli felaktiga som kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder. 

Användare kan fatta bättre beslut i tid när de får flexibilitet att välja, använda och ändra 

i den data de behöver, samtidigt som de fått stöd i att förstå datan. Därför är det 

väsentligt att verktyget är lättanvänt, även för begränsade användare, för att det ska 

utnyttjas på rätt sätt. På sikt ökar detta produktiviteten i verksamheten eftersom 

användarna då kan fatta faktabaserade och korrekta beslut snabbare (Lennerholt et al., 

2018; Imhoff & White, 2011; Schlesinger & Rahman, 2015). 

2. Se till att BI-resultat är lätta att konsumera och förbättra. 

Även denna utmaning är en av de fyra huvudmålen som Imhoff & White (2011) har 

specificerat. Det är en förutsättning att användare ska kunna förstå informationen som 

presenteras för att kunna vara kreativa och självständiga när de använder ett BI-

verktyg. Därför behöver verktygen förutom att vara lättanvända som beskrivits ovan, 

även presentera information i det format och på det sätt som användaren föredrar och 
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kan hantera. Det ska även vara lätt att ändra och förbättra resultat som presenteras vid 

behov (Imhoff & White, 2011; Lennerholt et al., 2018).  

En begränsad användare ska exempelvis inte behöva spendera tid på att försöka förstå 

vad det är för information som presenteras. Användarna behöver därför veta vad det är 

för data som finns tillgänglig, vad det finns för definitioner av datan samt vilken data 

som kan hämtas för vilken specifik analys. Om det finns oklarheter kring vilken data som 

ska användas till vad för analys kan felaktiga lösningar bli följden, vilket leder till att 

beslut inte fattas på fakta utan mer på gissningar som ofta resulterar i felaktiga resultat 

(Lennerholt et al., 2018; Schlesinger & Rahman, 2015).  

3. Ge rätt verktyg till rätt användare. 

Olika typer av användare har olika kompetens och behov, och kräver därför olika typer 

av SSBI-verktyg samt tillvägagångssätt kring arbetet. Det största misstaget som en 

verksamhet kan begå vid implementation av SSBI är att erbjuda ett och samma SSBI-

verktyg till samtliga användare. Resultatet av det kan bli att begränsade användare 

tycker att verktyget är för svårt samtidigt som avancerade användare kan anse att 

verktyget är för simpelt och begränsande. Det genererar risk att användarna faller 

tillbaka till gamla vanor och börjar vända sig till IT-avdelningen igen. Detsamma gäller 

när det sker en felaktig anknytning mellan användare och verktyg då verktygets 

funktioner möjligtvis inte passar med den specifika användarens behov. (Eckerson, 

2012; Alpar & Schulz, 2016)  

Samtliga användare bör ha möjlighet att använda sin kreativitet med informationen utan 

att begränsas av tekniken och begräsningarna i verktygen. Därför ska användare och 

verktyg paras ihop baserat på användarens krav och behov med de funktioner som 

verktyget erbjuder. Utmaningen blir dock att förstå vad det är för krav användaren har 

på verktyget och vad det är verktyget kan erbjuda. Samtidigt kan det som en begränsad 

användare anser är komplicerat och vad IT-personal uppfattar som komplicerat variera 

stort. Det är en stor utmaning att kunna hitta balansen mellan komplexitet i verktyget 

och flexibiliteten det erbjuder för att användare ska kunna vara självständiga i 

skapandet av rapporter men samtidigt inte begränsas av verktyget (Alpar & Schulz, 

2016; Stodder, 2015). 

4. Se till att användare kan välja, tolka och analysera data för att fatta beslut. 

En av de största utmaningarna med SSBI är att det krävs mer utbildning än vad som 

förväntas. Det rekommenderas därför att erbjuda utbildning till användare i hur de ska 

kunna ta fram sina egna rapporter och hur de ska genomföra mer avancerade analyser. 

Detta innefattar både hur verktyget ska användas, hur informationen ska tolkas samt 

vilken data som ska användas för vilken typ av analys (Stodder, 2015; Eckerson, 2012). 

Schlesinger & Rahman (2015) tar upp ett exempel där en användare inte kunde få ihop 

en säker lösning då det var oklart vilken data som skulle användas. Detta är ett problem 
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som kan uppstå om användarna inte har kunskap kring datan eller om den inte är väl 

definierad, vilket är någonting som bör undvikas. 
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3 Problemområde 
I takt med att utvecklingen går framåt och verksamheter förlitar sig allt mer på 

information som samlas in, växer även behovet av business intelligence hos ett större 

antal anställda. Som följd av att fler anställda har behov av rapporter har påfrestningen 

hos IT-avdelningar vuxit, vilket resulterar i att IT-avdelningen blir en flaskhals i företag 

på grund av den ökade arbetsbelastningen. Därför har begreppet self-service BI vuxit, 

som innebär att användare i verksamheten själva kan ta fram sina rapporter utan att ha 

IT-avdelningen som mellanhand (Alpar & Schulz, 2016; Kobielus, 2009).  

Enligt en undersökning som har genomförts av Logi Analytics (2015) där 800 

respondenter deltog, ansåg 91% att det är viktigt för användare att kunna hämta den 

information de behöver utan att behöva fråga IT-avdelningen. Genom att användaren 

själv ska kunna ta fram beslutsunderlag och ändra dem vid behov utan att IT-

avdelningen ska vara mellanhand, ökar effektiviteten och bidrar till ett mer agilt 

arbetssätt (Schlesinger & Rahman, 2015). Under ett flertal år har företag börjat anamma 

detta arbetssätt för att kunna ta del av fördelarna det för med sig. Enligt Logi Analytics 

(2015) skulle 95% av respondenterna som deltog i deras undersökning investera i SSBI 

inom de kommande två åren.  

Även fast verksamheter inför SSBI för att det ska effektivisera arbetet kring 

beslutsunderlag ansåg majoriteten av deltagarna i en undersökning att de hade fått ett 

svagt till medelmåttigt resultat i relation till förväntningarna de hade inledningsvis 

(Eckerson, 2012). Detta tyder på att trots att behovet av SSBI finns i verksamheter 

saknas det kunskap om hur det ska införas, då många misslyckas med att införa ett 

hållbart SSBI. Ett stort antal av dem misslyckas även direkt från start eftersom de väljer 

fel strategi (Weber, 2013). Trots de svaga resultaten av införande av SSBI som 

presenterats har det inte genomförts många undersökningar kring hur det kan bli ett 

framgångsrikt införande, vilket det behöver genomföras mer detaljerade 

undersökningar kring (Weber, 2013; Eckerson, 2012; Lennerholt et al., 2018).   

En anledning till de svaga resultaten av införande av SSBI är att det är mer komplext än 

förväntat eftersom det inte finns något ”one size fits all” recept som kan implementeras 

på alla verksamheter och användare. Olika användare har olika behov och kompetens, 

och att ge dem samma verktyg är därför dömt att misslyckas. Det är alltså viktigt att 

kartlägga användarna för att kunna få till ett lyckat införande (Eckerson, 2012; 

Lennerholt et al., 2018). I samma undersökning visade det sig även att de utmaningar 

som var relaterade till användare var dem som flest respondenter såg som en utmaning 

med SSBI. Den största utmaningen enligt undersökningen var att det kräver mer 

utbildning av användarna än vad som förväntats, följt av utmaningarna att det skapar 

rapportkaos och att verktygen skapar förvirring hos användarna (Eckerson, 2012). 

Även om den data som behövs finns tillgänglig kan bristen på kunskap hos användaren 

leda till att det blir oklart vilken data som ska användas. Finns det oklarheter kring detta 
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kan följden bli att fel data används till fel analys, som leder till bristande lösningar, som 

sedan slutar i att felaktiga beslut fattas (Schlesinger & Rahman, 2015). Genom att 

säkerställa att användarna får den kunskap och de förutsättningar som behövs ökar 

möjligheten att få till en helhet av SSBI-användande. Därför är det viktigt att förse 

användarna med kunskap i att skapa beslutsunderlag, samt att kunna tolka och 

analysera den information som presenteras (Stodder, 2015; Eckerson, 2012). 

Detta tyder på att en stor del av det som orsakar svårigheter med att införa SSBI är 

relaterat till hur bra förutsättningar användarna får. Därför behövs det läggas fokus på 

att förebygga utmaningarna med att skapa goda förutsättningar för användare. Näst 

efter en begränsad budget är det även användarnas kunskaper som är den största 

bromsen till att få till ett helhetsinförande av SSBI (Logi Analytics, 2015). Genom att 

fokusera på att ge användarna bra förutsättningar för att kunna använda SSBI ökar 

därför möjligheten att få till ett lyckat införande. Det är även det som respondenterna i 

Logi Analytics (2015) undersökning prioriterade högst för att förbättra arbetet kring 

SSBI; genom att utbilda användarna mer.  

Syftet med denna studie kommer därför vara att underlätta införandet av SSBI i 

verksamheter. Den största utmaningen med att införa SSBI är att det kräver mer 

förberedelse och utbildning av användarna än vad som förväntas (Eckerson, 2012). 

Nyckeln till att lyckas med self-service BI är att kartlägga användarnas behov av 

information och krav på verktyg enligt Eckerson (2014), vilket betyder att en viktig del 

för att lyckas med införande av SSBI är att säkerställa att användarna kommer att kunna 

använda sig av det. Detta visar på att en framgångsfaktor för att få till ett lyckat SSBI är 

att uppfylla användarnas behov och att förse dem med rätt förutsättningar. 

Ett sätt att kunna lyckas med ett hållbart införande av SSBI är att identifiera fallgropar 

och hitta tillvägagångssätt kring hur de kan undvikas (Weber, 2013). Därför kommer 

denna studie att fokusera på utmaningar vid införande av SSBI som är relaterade till 

användare. De utmaningar som kommer att användas som grund handlar om att se till 

att SSBI-verktyg blir lätta att använda, se till att BI-resultat blir lätta att konsumera och 

förbättra, ge rätt verktyg till rätt användare samt att se till att användare kan välja, tolka 

och analysera data för att fatta beslut. Att vara medveten om dessa utmaningar kan 

bidra till att undvika vanliga fallgropar vid införandet (Lennerholt et al., 2018). Genom 

att identifiera hur dessa utmaningar kan hanteras skapas därför goda förutsättningar för 

användare vid införande av SSBI, vilket även ökar möjligheten till att få det hållbart.  
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3.1 Frågeställning 
Det har genomförts forskning kring utmaningar vid införande av SSBI men saknas 

studier kring hur en verksamhet kan gå till väga för att lyckas, kommer denna studie att 

fokusera på det. Som nämnts ovan är ett tillvägagångssätt att lyckas med ett införande 

att inledningsvis identifiera fallgropar, för att sedan ta reda på hur de kan hanteras. 

Därför är det vad denna studie kommer att fokusera på; att identifiera hur 

användarrelaterade utmaningar vid införande av SSBI kan hanteras. 

Genom den problembeskrivning som har beskrivits och syftet att underlätta införande 

av SSBI har nedanstående frågeställning skapats. Den frågeställning som studien ska 

besvara är: 

 

Hur kan användarrelaterade utmaningar hanteras vid införande av SSBI? 

 

3.2 Avgränsningar 

Denna studie kommer inte att fokusera på att effektivisera arbetssätt hos verksamheter 

som redan har infört SSBI. Det som kommer att behandlas är endast hur en verksamhet 

kan gå till väga vid införande av SSBI från start.  

Det kommer inte heller att behandlas vilka specifika SSBI-verktyg som bör användas. 

Det är dessutom endast svar från anställda på ett anonymt företag i form av användare 

och anställda som jobbar med att införa SSBI som kommer att användas, det kommer 

alltså inte att användas synpunkter från olika företag.  

De utmaningar som kommer att behandlas är dessutom endast de som är relaterade till 

användare vid införande av SSBI som har identifierats av Lennerholt et al. (2018) i deras 

litteraturstudie. 

3.3 Förväntat resultat 

Det förväntade resultatet i den här studien är rekommendationer kring hur de 

specificerade användarrelaterade utmaningarna vid införande av SSBI kan hanteras av 

en verksamhet. Resultatet förväntas även bidra både praktiskt och teoretiskt.  

Praktiskt bidrag 

Genom att identifiera rekommendationer kring hur användarrelaterade utmaningar kan 

hanteras förväntas resultatet kunna bidra praktiskt till verksamheter som vill införa 

SSBI. Genom att använda de rekommendationer som identifieras ska det kunna 

underlätta införandet av SSBI och öka möjligheterna för ett lyckat och hållbart resultat. 

På det sättet kan verksamheter som inför SSBI avlasta IT-avdelningen och skapa bättre 

förutsättningar för beslut baserade på data istället för gissningar och där med 

konkurrera på marknaden. 
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Teoretiskt bidrag 

Resultatet förväntas även bidra till forskningen genom att fylla en del av den lucka som 

finns i hur verksamheter kan gå till väga för att införa SSBI.  I dagsläget finns det inte 

mycket forskning kring hur verksamheter faktiskt bör gå till väga i praktiken för att få 

ett lyckat införande, vilket är vad denna studies resultat förväntas att bidra till.
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4 Metod  

Genom att använda sig av en beprövad vetenskaplig metod kan kvaliteten i resultatet av 

undersökningen säkras. Det finns i huvudsak två stycken typer av metodansatser; 

kvalitativa metoder och kvantitativa metoder (Dawson, 2005). 

Kvantitativa metoder bygger på kvantitet och kan till fördel användas när resultatet ska 

innehålla numeriska resultat. Kvalitativa metoder däremot, skapar djup och detaljer i 

studien och resulterar i svar på frågor som ”varför” och ”hur”. Med en kvalitativ metod 

uppnås mer djup och en större detaljgrad i resultatet som beskriver hur saker fungerar 

och varför de fungerar som de gör (Patton, 2015). 

Vid studier kring informationssystem är kvalitativa metoder vanligast och består ofta av 

fallstudier eller enkäter (Dawson, 2005). Eftersom studien ska undersöka hur 

användarrelaterade utmaningar vid införande av SSBI kan hanteras, vilket är en ”hur”-

fråga, samt att den sker inom området informationssystem anses en kvalitativ metod 

bäst lämpad. Behovet är även att svaren ska bestå av mer djup och med en högre 

detaljgrad, snarare än mängden svar vilket innebär att en kvalitativ metod lämpar sig 

bäst för studiens syfte.  

Studien som ska genomföras för att se hur de specificerade utmaningarna vid införande 

av SSBI kan hanteras kommer att baseras på en fallstudie. En fallstudie är en typ av 

kvalitativ metod som passar att använda vid studier som fokuserar på att besvara frågor 

som ”hur” och ”varför” (Yin, 2003). Det finns i huvudsak tre tillvägagångssätt att välja 

mellan vid en fallstudie för att samla in data; genom att genomföra intervjuer, 

observationer och genomgång av dokument (Patton, 2015).  

Det valda tillvägagångssättet för datainsamling under fallstudien är intervjuer eftersom 

studien behöver svar på hur de användarrelaterade utmaningarna vid införande av SSBI 

kan hanteras, vilket inte kan besvaras genom observation eller genomläsning av 

dokument. Innan datainsamlingen börjar kommer en genomläsning av relevant 

litteratur att ske för att samla kunskap inom området och se vad det finns för tidigare 

forskning om hantering av användarrelaterade utmaningar vid införande av SSBI. En 

översikt över de steg som kommer att ske under studien presenteras i nedanstående 

figur. 

 

 

Figur 1: Metodöversikt 
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4.1 Fallstudie 

Fallstudien kommer att inledas med att läsa relevant litteratur om SSBI för att få en 

större inblick i området och för att ta till vara på den forskning som genomförts tidigare. 

Enligt Webster & Watson (2002) är en genomgång av relevant litteratur en väsentlig del 

av samtliga akademiska projekt och skapar en stabil grund för att sedan kunna utveckla 

kunskap ytterligare.  

Den kunskap som utvinns ur litteraturen kommer att utgöra en grund inför 

datainsamlingen för att sedan kunna utveckla kunskapen om hantering av de 

användarrelaterade utmaningarna ytterligare. Materialet från tidigare forskning inom 

SSBI kommer därför att fungera som grund vid formulering av intervjuguiden för att 

veta vilka frågor som ska ställas, samt få en ökad förståelse om vad respondenterna 

pratar om och därmed kunna ställa relevanta följdfrågor.  

Genom att använda Google Scholar kommer det att finnas möjlighet att få tillgång till de 

databaser som kan nås genom Högskolan i Skövde. Därför kommer endast Google 

Scholar att användas som sökmotor vid sökning efter relevant material för att kunna nå 

dessa databaser. De sökord som kommer att användas är ”self-service business 

intelligence”, ”self-service BI” och ”SSBI”. Det kommer även endast att användas 

litteratur som är skriven på svenska eller engelska. 

Efter att den inledande delen av fallstudien är genomförd kommer datainsamlingen att 

påbörjas genom att genomföra intervjuer med personer som är insatta i SSBI. Det är 

materialet som samlas in under datainsamlingen som sedan kommer att ligga som grund 

till studiens resultat. 

4.2 Datainsamling 

Studiens datainsamling kommer att ske genom intervjuer som är den vanligaste formen 

av datainsamling vid kvalitativa studier. Det är av stor vikt att i förväg ha ett tydligt mål 

med vad som ska uppnås under intervjun och det är även då som typen av intervju som 

ska genomföras kan bestämmas. Det finns olika typer av intervjuer, de kan vara 

strukturerade, semi-strukturerade eller ostrukturerade (King & Horrocks, 2010). 

En strukturerad intervju baseras på ett antal förbestämda frågor som ska användas 

under intervjun. Frågorna anpassas inte efter vad respondenten svarar utan ska ställas 

på de sätt som de är planerade att ställas. Ostrukturerade, även kallat öppna, intervjuer 

är där emot mindre formella och består av öppna frågor där respondenten kan ge svar 

som inte är begränsade. I en ostrukturerad intervju är frågorna inte formulerade i förväg 

utan intervjun blir mer som en vanlig dialog. Under en öppen intervju finns risken att 

respondenten svävar iväg från den agenda som bestämts och intervjuaren kan där med 

behöva styra tillbaka intervjun på rätt spår, vilket kan vara svårt för en ovan forskare 

(Dawson, 2005).  
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Under den här fallstudien kommer semi-strukturerade intervjuer att användas. En semi-

strukturerad intervju innebär ett mellanläge mellan en strukturerad och ostrukturerad 

intervju. Forskaren har då ett antal frågor förberedda som ofta refereras till som 

intervjuguide. Till skillnad från en strukturerad intervju kan forskare som använder sig 

av en semi-strukturerad intervju även ställa frågor som inte är specificerade i 

intervjuguiden beroende på vad respondenten svarar på frågorna (Bryman & Bell, 

2015). 

Anledningen till att den typen valdes är för att intervjun inte ska vara begränsad av 

bestämda intervjufrågor, utan det ska finnas möjlighet att dessutom ställa frågor som 

inte har bestämts innan. Samtidigt behövs ett antal fördefinierade frågor för att se till att 

det material som samlas in kan besvara hur användarrelaterade utmaningar kan 

hanteras vid införande av SSBI. Därför kommer en intervjuguide att skapas för att 

säkerställa att frågor som behöver besvaras ställs, men det kommer även att finnas 

utrymme för att ställa nya frågor eller följdfrågor om hur de specificerade utmaningarna 

kan hanteras beroende på vad respondenten svarar. 

För att säkerställa kvaliteten i intervjufrågorna kommer en pilotintervju att genomföras, 

vilket innebär att det kommer att genomföras en ”testintervju” inledningsvis. Syftet med 

pilotintervjun är att se hur lång tid intervjuerna kan ta samt för att testa intervjuguiden 

för att se om korrigering av frågorna behöver ske (King & Horrocks, 2010). 

En översikt över de steg som kommer att ske under intervjudelen i metodprocessen 

redovisas i nedanstående figur. 

 

 

Figur 2:  Intervjuprocessen 

Inledningsvis kommer intervjuguiden som ska bestå av förberedda frågor att formuleras 

om införande av SSBI med kunskapen från den relaterade forskningen som grund. Efter 

det kommer en pilotintervju att genomföras för att testa frågorna och se ungefärlig 

tidsåtgång för intervjuerna. Sedan kommer intervjuerna med respondenterna från 

företaget att genomföras. Vid tillfällen då respondenterna ger tillåtelse kommer 

intervjuerna att spelas in och transkriberas och när det inte är okej kommer 

anteckningar att föras under intervjun. När det är dags för det fjärde och sista steget i 

intervjuprocessen kommer intervjuerna som spelats in att transkriberas och göras redo 

för analys. 
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4.3 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra stycken huvudkrav som ska fungera som 

riktlinjer vid forskning för att deltagarna ska känna sig trygga. Dessa riktlinjer är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. De 

fyra specificerade riktlinjerna kommer att användas vid intervjuerna som ska utföras 

under studien kring de specificerade utmaningarna med implementation av SSBI. 

Informationskravet innebär att samtliga respondenter som deltar i intervjuer om 

införande av SSBI kommer att informeras om syftet med studien och vad det material 

som samlas in från intervjuerna kommer att användas till. De kommer även att 

informeras om att deras deltagande är frivilligt och kan avbrytas om det önskas. 

I enlighet med samtyckeskravet ska respondenterna som deltar i studien ge samtycke 

om att användas i studien, hur länge de ska delta och på vilka villkor. 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna som deltar i intervjuerna inte 

kommer att nämnas vid namn utan kommer att anonymiseras tillsammans med 

företaget som används i studien. Anledningen till detta är att det inte ska vara möjligt att 

veta vilken individ som har sagt vad. 

Nyttjandekravet syftar på att det som samlas in för att användas i forskningsändamål 

inte ska användas till annat. Det som samlas in för denna studie kommer därför enbart 

att användas till att besvara hur användarrelaterade utmaningar kan hanteras vid 

införande av SSBI. 

4.4 Dataanalys 

För studiens dataanalys kommer kodning att tillämpas som tillvägagångssätt. Detta 

innebär att transkriberingar från inspelade intervjuer och anteckningar kommer att 

läsas igenom för att identifiera koder som passar de olika utmaningarna.  

Kodning innebär ett arbetssätt som inkuderar att förbereda den insamlade datan och att 

förbereda verktyg som ska användas vid kodningen. En kod är en term som används för 

att beskriva ord eller korta fraser som fångar huvudsakliga delar av en dimension av det 

insamlade materialet (Aurini et al, 2016). 

Själva kodningsprocessen delas upp i tre olika delar: öppen kodning, axiell kodning och 

selektiv kodning (Wolfswinkel et al., 2013).  

Kodningsprocessen kommer att inledas med öppen kodning. Det innebär att 

transkriberingar från intervjuerna kommer att läsas för att identifiera mönster genom 

koder på en övergripande nivå. Där väljs koder ut som ska vara länkade till 

frågeställningen och studiens syfte för att kunna sortera bort material som inte är 

relevant för studiens syfte. 

Efter den öppna kodningen kommer axiell kodning att genomföras. Här ska koderna 

börja formas till huvudkategorier som sedan ska formas i olika underkategorier. Det 
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innebär att materialet här ska kopplas ihop med den utmaning som det är relaterat i för 

att sedan kunna formuleras i rekommendationer. 

Selektiv kodning är det sista steget i kodningsprocessen. Här ska de identifierade 

kategorierna granskas för att kunna stärkas ytterligare och slutligen resultera i att 

besvara studiens frågeställning. Det är under sen selektiva kodningen som resultatet 

från det insamlade materialet kommer att färdigställas. Det innebär att de 

rekommendationer för att hantera de användarrelaterade utmaningarna ska 

färdigställas.  

4.5 Beskrivning av företag 
För att genomföra denna studie kommer endast anställda på ett anonymt att kontaktas 

för intervjuer. Företag kommer att vara anonymt, men är ett globalt företag i 

transportbranschen som är verksamt i många olika länder med över 40 000 anställda. 

Anledningen till att detta företag har valts ut för studien är att de har en egen IT-

organisation med en egen BI-avdelning som består av kunniga inom ämnet. Det finns 

dessutom många olika typer av användare med olika kompetensnivåer inom BI-

området. Företaget är även i början av att införa en SSBI-miljö på vissa avdelningar och 

har börjat till viss del på andra avdelningar, vilket innebär att de har börjat fundera på 

svårigheter och hur de ska gå till väga för att lyckas med ett helhetsinförande. Detta 

innebär att trots att det endast är anställda från ett företag som ska intervjuas kommer 

olika typer av anställda med varierande kompetens att kunna inkluderas.  
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5 Genomförande 

I detta kapitel kommer studiens genomförande under fallstudien att presenteras.  

5.1 Fallstudie 

Fallstudien som genomfördes inleddes med att läsa relevant litteratur för att ta till vara 

på den tidigare forskning som finns och ha bakgrundskunskap om ämnet inför 

intervjuerna.  

För att hitta relevant litteratur till studien användes Google Scholar som sökmotor. 

Genom Google Scholar fanns det möjlighet att nå de databaser som Högskolan i Skövde 

erbjuder. De sökord som användes under sökningen av litteratur var ”ssbi”, ”self-service 

business intelligence” samt ”self-service bi”. 

För att material skulle anses relevant för studiens syfte skedde urvalet genom att titel 

eller sammanfattning på artiklarna skulle innehålla ”SSBI”, ”self-service business 

intelligence” eller ”self-service bi”. 

Efter att det inledande steget med att läsa relevant litteratur hade genomförts kunde 

intervjuguiden skapas och testas genom en pilotintervju. Nedanstående underkapitel 

går in djupare på hur studiens datainsamling gick till. 

5.1.1 Datainsamling 

Under fallstudien har det genomförts sex stycken intervjuer med sex stycken 

respondenter. Respondenterna identifierades och valdes ut med deras relation till SSBI.  

Inledningsvis genomfördes en pilotintervju för att få möjlighet att korrigera eventuella 

otydligheter och se ungefärlig tidsåtgång inför bokning av intervjuer. Det var sedan 

denna pilotintervju som satte standard för kommande intervjuer. 

Fyra intervjuer genomfördes på plats på det anonyma företaget och två skedde på 

distans. Samtliga intervjuer spelades in med respondenternas tillåtelse och 

transkriberades efteråt för att underlätta analysprocessen.  

Tre av respondenterna är involverade i att införa SSBI på företaget och resterande 

respondenter har börjat prova på konceptet SSBI på olika sätt. Tillsammans bidrar de till 

en helhetsbild av införande av SSBI, eftersom de har olika erfarenheter och perspektiv. 

Samtliga intervjuer tog cirka 30 minuter att genomföra och antalet intervjuer pågick tills 

materialet kändes mättat. Detta innebär att när det inte fanns potentiella respondenter 

som kunde bidra med andra perspektiv samt att intervjuerna inte längre genererade ny 

kunskap ansågs fallstudien färdig. 
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5.2 Analys 

Analysen av det insamlade materialet skedde genom kodning. Efter att intervjuerna 

hade transkriberats, kategoriserades de under den första genomläsningen efter vad som 

skulle kunna vara en rekommendation för vilken specifik utmaning. Eftersom de olika 

frågorna från intervjuguiden var formulerade för att identifiera rekommendationer på 

de användarrelaterade utmaningarna kunde den första kategoriseringen ske effektivt.  

Kodningsprocessen och den öppna kodningen inleddes med att identifiera delar på en 

övergripande nivå som var relaterade till de olika utmaningarna, och delar som inte var 

relevanta sorterades bort.  

I nästa steg, den axiella kodningen, identifierades huvudkategorier i form av vilken 

utmaning delen från transkriberingen passade in på. Slutligen, i den selektiva 

kodningen, formulerades även underkategorier i form av rekommendationerna kring 

hur utmaningarna kan hanteras som slutligen resulterade i de formulerade 

rekommendationerna kring hur de användarrelaterade utmaningarna vid införande av 

SSBI kan hanteras.  

I kommande underkapitel presenteras det material som har analyserats och tagits fram 

under fallstudien uppdelat i de användarrelaterade utmaningarna.   
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6 Analys 

Följande kapitel presenterar det material som samlades in under fallstudien som 

använts för att formulera studiens resultat. 

6.1 Tidigare forskning 

Det finns en klar brist i den befintliga forskningen kring hur verksamheter kan gå till 

väga för att få till ett lyckat SSBI som är relaterat till slutanvändarna. Nedan presenteras 

det material som utvunnits ur tidigare forskning som är relaterat till hur 

användarrelaterade utmaningar kan hanteras vid införande av SSBI.  

Enligt Eckerson (2014) är det viktigt att först känna sina användare och deras behov.  

Ett misstag som ofta sker är att ge fel verktyg till fel typ av användare. Sedan behöver 

det identifieras lämpliga verktyg till de olika typerna av användare som finns och deras 

analyser baserat på vad olika verktyg erbjuder för funktioner.  Efter att de olika 

verktygen har identifierats är det tid att bestämma vilken användartyp som ska använda 

vilket verktyg (Eckerson, 2014). Enligt Stodder (2015) bör användare uppmuntras att 

genomföra mer avancerade analyser genom att erbjuda mer avancerad utbildning i 

verktyget. 

För att se till att BI-resultat är lätta att förstå och förändra av andra än skaparen, bör det 

finnas tydliga definitioner av sådant som presenteras, samt att det bör finnas möjlighet 

att ta reda på var datan kommer från genom dokumentation. Förutom det bör 

presentationen av datavisualiseringen vara lätt att förstå av andra än skaparen av 

rapporten (Imhoff & White, 2011). 

Det bör även sättas upp en plattform där rapporter kan publiceras för att underlätta 

delningen av rapporter mellan användare. Dessutom bör de rapporter som visas vara 

anpassat efter användaren och dess behov, vilket innebär att användaren endast ska 

behöva se de rapporter som är relevanta för just den användaren (Imhoff & White, 

2011). 

6.2 Fallstudie 

Konceptmatrisen på nästa sida visar en sammanfattning av vad som framgick angående 

rekommendationer av hantering av utmaningarna under fallstudien per respondent och 

utmaning. Konceptmatrisen presenterar vilken respondent som bidrog till vilken 

rekommendation för vilken utmaning samt vilken litteratur som går i linje med 

rekommendationen. Rekommendationerna identifierades baserat på vad de olika 

respondenterna sade under intervjuerna under kodningsprocessen och några av dem 

kunde stöttas upp med den befintliga forskningen. Senare i kapitlet förtydligas 

ytterligare vad som framgick under fallstudien per användarrelaterad utmaning och hur 

de olika rekommendationerna identifierades.  
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Figur 3: Konceptmatris framtagen från fallstudien 
 

6.2.1 Se till att BI-verktyg är lätta att använda 

➢ Intuitivt verktyg 

Det som gör ett BI-verktyg lätt att använda är att det har egenskapen att det är intuitivt 

och lätt att navigera i menyerna, vilket är vad samtliga respondenter i fallstudien var 

överens om. Det innebär att det ska vara enkelt att förstå vilka funktioner som finns var i 

verktygets meny. Det ska även vara enkelt att använda de olika funktionerna för att 

kunna skapa olika inslag i rapporterna enligt respondenterna. Nedanstående citat visar 

exempel på respondenters syn på verktyget. 

 

”Användarvänligheten! Det ska vara väldigt lätt att kunna göra till exempel en 

tabell för att söka fram data.” (R5) 

 

“Jag tycker att det ska ha intuitiva egenskaper. Du har.. Att du kan ha klarhet i 

vad som finns i menyn.” (R4) 
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För att säkerställa att det BI-verktyg som väljs är lätt för användarna att använda 

behöver det anses vara användarvänligt och lätt att navigera i menyerna även om 

användaren inte vet exakt var de olika funktionerna finns innan, vilket samtliga 

respondenter ansåg.  

➢ Kontinuerlig utbildning i verktyget 

Utbildning är en annan viktig faktor i att kunna se till att användarna anser att BI-
verktyget är lätt att använda enligt alla respondenterna i fallstudien. Denna utbildning 
bör även ske kontinuerligt för att hålla användarnas kunskap uppdaterad i takt med nya 
anställningar enligt R1. Utöver det menar R1 att det behövs både underhåll och support i 
verktyget: 
 

”Sen tror jag att det kräver mer underhåll av att folk ska kunna använda det. 

Mer support. Och folk rör ganska mycket på sig mellan positioner så det man 

kommer kontinuerligt behöva informera och lära ut hur man använder det här 

själv när det är fler som gör det.” (R1) 

 

R2 betonar vikten av att utbildningen inte bör läggas på för hög nivå inledningsvis 
eftersom det då kan ge intrycket att verktyget är för komplicerat. Om användarna tycker 
att det känns för komplicerat menar R2 att det blir en utmaning att få användarna 
engagerade i att vilja lära sig: 
 

”För det är hela den här utbildningsfrågan om du behöver gå en tvådagars kurs 

för att ens kunna förstå hur man börjar jobba i verktyget då kommer folk inte 

va så entusiastiska då tar det för lång tid. Så enkelhet och lättbegriplighet.” (R2) 

 

Även fast det bör vara enkelt att börja använda verktyget finns det även behov av att 

hålla utbildningar som täcker mer avancerade funktioner, vilket är vad R5 har saknat. 

Det behöver därför även finnas möjlighet för användarna att få mer avancerad 

utbildning för att kunna lära sig mer avancerade funktioner enligt R5: 

 

”Den utbildning vi fick räckte för att man skulle komma igång med verktyget, 

men mycket är fortfarande oklart för mig. Att göra mer avancerade rapporter.” 

(R5) 

 

Utbildningen bör alltså läggas på en låg nivå inledningsvis för att kunna involvera 
samtliga användare, samtidigt som det finns behov av att utbilda i mer avancerade 
funktioner. Att se till att ett BI-verktyg är lätt att använda genom utbildning innebär 
alltså att det ska hållas enkelt att börja med, samtidigt som det även bör erbjudas 
utbildning för mer avancerade funktioner. Utan utbildning i mer avancerade funktioner 
finns risken för att användare som har behov av mer avancerade rapporter anser att 
verktyget är svårt att använda eftersom de inte kan använda sådana funktioner. 
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➢ Referensmaterial 
 
Enligt R1 bör utbildningen kompletteras med referensmaterial som användarna ska 
kunna vända sig till vid exempelvis funderingar om specifika funktioner. R1 menar att 
detta referensmaterial kan innehålla sådant som länkar till instruktionsfilmer eller 
manualer som visar hur olika funktioner kan användas i BI-verktyget:  
 

”Dokumentation, det tror jag är viktigt också, som referensmaterial eh där man 

till exempel kan peka mot bra instruktionsfilmer eller referenser och så.” (R1) 

 

Ett annat sätt att underlätta användandet av BI-verktyget är alltså att förse användarna 
med referensmaterial med instruktionsvideos och manualer om hur olika funktioner i 
verktyget kan användas. På det sättet kan användarna själva hitta information om hur 
olika funktioner används samtidigt som det inte blir komplicerat att hitta det.  
 

➢ Utse avancerad användare 
 
R6 anser att det bör finnas en avancerad användare som skapar rapporterna åt övriga 

användare för att minimera risken för felaktigheter, medan R1 menar att mer avancerad 

användare kan fungera som support och för att utbilda andra användare inom sina egna 

avdelningar. Nedan visas exempel på vad R1 och R6 har för syn på detta. 

”Om vi då pratar att det ska vara self-service, då känner jag mer att det ska vara 

en superanvändare, nån som verkligen kan de här verktygen som skapar 

rapporter och verifierar att rapporterna verkligen hänger ihop för att sen 

publicera dem.” (R6) 

 

”Eh att det finns en tydlig supportlinje så att det finns någon att fråga eh om 

man inte riktigt förstår eller kan hitta informationen själv utöver 

träningstillfällen. Det tror jag är viktigt […] Pratar vi väldigt mycket om train 

the trainer eh att man utbildar vissa expertanvändare som sen får ansvara för 

att utbilda större mängd användare. Det tror jag är jättebra” (R1) 

 

Respondenterna ansåg att det ska vara tydligt för användare var ska vända sig vid 
funderingar. R1 anser att det bör finnas avancerade användare som ska fungera som 
support för användarna, medan R6 anser att det endast är sådana avancerade som kan 
verktygen väl som ska skapa rapporter åt övriga användare. Genom att förse olika 
avdelningar med en utsedd expert på verktyget kan användarna vända sig till den för 
hjälp vid oklarheter, vilket minskar risken för att det går fel. De båda respondenterna 
var överens om att någon form av expert bör finnas tillgänglig inom de olika 
avdelningarna, men de har olika syn hur stort ansvar den experten ska ha. 
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6.2.2 Se till att BI-resultat är lätta att konsumera och förbättra 

➢ Utbildning i kommunikation 

R3 betonar vikten av att ge användarna utbildning i kommunikation av information för 
att skapa förutsättningar för att BI-resultaten ska vara lätta att förstå. Det innebär 
utbildning i hur informationen i en dashboard kan kommuniceras på ett bra sätt, för att 
fler än skaparen av dashboarden ska kunna förstå den, använda den, samt kunna sätta 
sin prägel genom att justera den vid behov.  
 

”För att vi skulle kunna ha perfekt access till datan, perfekt kunskap om 

verktyget men skapa skräp-dashboards som ingen förstår. Om vi kan få dessa 

attraktiva och intuitiva och lätta att förstå uppnår vi ett mål med att många 

personer kan förstå informationen och fatta beslut tillsammans.” (R3) 

 

För att underlätta att rapporterna som skapas ska kunna användas och ändras efter 
egna behov av fler användare är det alltså viktigt att kunna skapa tydlighet i hur 
informationen presenteras. Det innebär att det ska vara tydligt vad det är som 
presenteras och vad det är som är syftet med rapporten. Det kan enligt R3 och R4 
hanteras genom att utbilda användare i hur information presenteras i en dashboard. Om 
informationen som presenteras skulle tolkas fel och där med användas till fel analyser 
kan beslut fattas på fel grunder, vilket innebär att det är viktigt att se till att det är tydligt 
vad som förmedlas.  

➢ Struktur kring delning av rapporter 

Genom att se till att BI-resultat är lätta att konsumera skapar det även bättre 
förutsättningar för verksamheten att dela med sig av rapporterna mellan användarna 
som sedan kan anpassa och förbättra rapporterna efter sina egna analysbehov. Detta är 
även någonting som det behöver skapas en god struktur kring för att fungera menar R2. 
Vidare menar R2 att skapa ett lätt sätt att dela med sig av sina BI-resultat skapar 
möjlighet att undvika dubbelarbete eftersom användare kan ta till vara på varandras 
rapporter.  

”Men det är fortfarande såna här frågetecken kring hur hanterar vi till exempel 

om jag bygger världens smartaste rapport så kan vi kamma det alltså om jag 

lanserar till min lokala avdelning och de är jättenöjda med den. Förmodligen så 

finns det fler som kan ha användning av den här rapporten men hur kan vi 

säkra att nån, att alla andra ser den här rapporten och veta om att den finns 

och kan kopiera den och göra sina egna tillämpade versioner av den.” (R2) 

 

Genom att skapa en struktur kring hur rapporterna kan delas underlättar det att ta till 

vara på de rapporter som skapas. Därför behövs det ett sätt att säkra att de som kan ha 

användning av rapporten ska kunna få tillgång till den, samt vetskap om att den finns för 

att sedan kunna tillämpa egna versioner av den. På så sätt kan tid sparas samtidigt som 

användare kan dela med sig av kunskap genom rapporterna. 
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➢ Samma verktyg inom avdelningar 

Enligt R6 underlättas delningen av rapporter om användarna har samma verktyg 

eftersom de då är uppbyggda på liknande sätt, med liknande utseende och är i samma 

format. 

”… Jag tycker att om man har stora organisationer och ett stort företag så bör 

man synkronisera så att det blir ett verktyg. Jag tror på att utseende på 

rapporterna är viktigt för då kan man känna igen sig i det här, och då är det 

ofta bra att ha ett verktyg.” (R6) 

 

Det behöver med andra ord skapas struktur kring hur delningen av rapporter ska ske. 

Finns det tydlighet i hur rapporterna kan delas mellan användare ökar möjligheten att ta 

till vara på användbara rapporter som kan användas av fler inom samma avdelning och 

på så vis undvika dubbelarbete. Det underlättar även om det används ett och samma 

verktyg, åtminstone inom avdelningar. Genom att använda samma verktyg är rapportera 

i samma format och består av liknande utseenden, vilket underlättar för användarna att 

sätta sig in i rapporten och genomföra eventuella förändringar efter eget behov. 

6.2.3 Ge rätt verktyg till rätt användare 

Respondenterna hade olika syn på hur denna utmaning kan hanteras, samtliga är 
överens om att det inte är en bra strategi att bestämma att samtliga användare måste 
använda samma verktyg utan någon valmöjlighet alls, men hur användare och verktyg 
ska matchas hade de olika teorier kring.  
 

➢ Samma verktyg inom avdelningar 

R2 ser matchningen mellan användare och verktyg som en ”trappstegsprocess”. Detta 
menar R2 med att börja på samma verktyg för samtliga användare och sedan ta nästa 
”trappsteg” om användare börjar anse att verktyget inte är flexibelt nog längre. Genom 
att starta på en låg nivå menar R2 att det finns möjlighet att sedan identifiera mer 
avancerade användare som behöver kunna skapa mer avancerade rapporter och där 
med kan behöva byta verktyg.  
 

”… Mer praktiskt lagda i min organisation och de är inte så intresserade av data 

och IT. Eh och då är det ju liksom första steget i och göra det enkelt för dem och 

börja fingra på datan så att de förstår och kan ha användning av det på sätt 

som gör att det inte blir för mycket jobb för dem. Så det är ju liksom a och o är 

just det här att man måste börja enkelt och sen får man utveckla eftersom och 

bara va flexibel i vad man gör i framtiden tror jag.” (R2) 

 

R3 är inne på liknande spår med att hålla det flexibelt. R3 menar att en verksamhet inte 
bör tvinga användarna till att använda samma verktyg, utan att det ska vara valfritt. 
Däremot kan det vara en god idé att försöka fokusera på en specifik produkt inom 
avdelningarna. Vidare menar R3 att det kan bestämmas en produkt som ska användas 
för att visa exempel, erhålla utbildningar i och liknande, men att om användarna vill 
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använda annat ska de få möjlighet att göra det.  
 

“Jag tror att det är klokt att fokusera på ett verktyg och säga att okej det är den 

här vi ska ha exempel med, den här ska vi hålla utbildningar i och så vidare, men 

vill du använda något annan verktyg av någon anledning så varsågod.” (R3) 

 

Samtliga användare var överens om att inte låsa alla användare till samma verktyg, men 
fanns det olika syn på hur det kan hanteras. Det anses vara en god idé att försöka hålla 
sig till ett verktyg, åtminstone inom avdelningar. Inom samma avdelningar finns ofta 
liknande behov och kunskap inom området, vilket innebär att ett verktyg inom samma 
avdelning därför bör räcka. 
 

➢ Flexibelt att byta verktyg vid behov 
 
För att hålla det flexibelt med vilket verktyg som ska användas, samt att det ska vara 
flexibelt och enkelt att byta verktyg vid behov, menar R6 att största möjliga utveckling 
bör ske i bakgrunden för att försöka hålla så lite utveckling som möjligt i själva 
verktyget, vilket presenteras i citatet på nästa sida. 
 

”Men som man vet så ändras ju business hela tiden. De kommer högsta 

ledningen och säger det här är ett dyrt verktyg vi måste byta. Så jag vill inte att 

man lägger mycket funktionalitet i verktygen. Jag vill hellre att man lägger 

funktionaliteten mer i databasen, i dimensionsmodellerna och att få så lite 

utveckling som möjligt i verktyget.” (R6) 

 

Det ska alltså möjligt att byta verktyg om det skulle behövas, och därför bör det hållas 

flexibelt att kunna byta verktyg om det behovet uppstår. Ett sätt att möjliggöra att hålla 

val av verktyg flexibelt är enligt R6 att lägga minsta möjliga utveckling inom verktyget 

och istället försöka lägga högsta möjliga funktionalitet i bakgrunden, i 

dimensionsmodellen. 

6.2.4 Se till att användare kan välja, tolka och analysera data för att fatta 

beslut 

➢ Utbildning i verksamhetens data 

Utbildning anses vara en viktig del för att hantera denna utmaning enligt nästan alla 

respondenter. R2 menar att det är bra att börja enkelt med en grundläggande utbildning 

i datahantering som uppstart för att sedan kunna använda data i SSBI-verktyget som ska 

användas. Genom detta ska användarna kunna lära sig sådant som skillnaden mellan en 

faktatabell och en dimensionstabell. Därför kan det vara bra att ge användarna en 

utbildning i grundläggande datakunskap innan det verktyg som ska användas för SSBI 

introduceras för användaren enligt R2. 
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”På nåt sätt behöver det finnas en sån kunskap har jag insett hos användaren. 

Och den typen av utbildning och då är det nog en grundutbildning också i 

generellt data hantering alltså vilka datatyper finns det, hur fungerar det, vad 

är en group by.” (R2)  

 

”Så att få upp på banan så att kravställarna av dom som sitter på 

analyskompetensen att de förstår vad en dimensionsmodell är. För att det är 

grunden för att de sen ska kunna använda verktyget. många av de här BI-

verktygen idag de bygger på att det finns en dimensionsmodell i grunden.” (R6) 

 

R3 är inne på samma spår och menar att det bör erhållas intern utbildning inom 

verksamheten om hur just detta datalager ska användas och nås samt vad just den data 

som ska användas innehåller. 

Inledningsvis behövs det alltså hållas en grundläggande utbildning i datahantering och 

dimensionsmodeller för att säkerställa att användarna vet hur datan hänger ihop. Denna 

bör vara anpassad efter den aktuella verksamheten och det aktuella datalagret.  

➢ Tydliga namn på dimensionerna 

R2 menar att det även är viktigt att se till att datan som används är lättanvänd för de 

användare som själva ska kunna hämta data till sina rapporter. Detta betyder att 

dimensionerna i datalagret bör ha bra namn och det ska vara tydligt vad dimensionerna 

innehåller. R4 instämmer och menar att det är en stor utmaning att veta vilken data som 

ska användas när det inte finns användbar databeskrivning och dokumentation att 

vända sig till. 

 

”Även att tillgängliggöra nån form av karta av hur dimensionen ser ut så det 

finns dokumentation som de kan vända sig till och titta på, hur ser den här 

modellen ut, vilka relationer har den här modellen, över vad gör dem, hur 

räknas de här olika kolumnerna ut, eh och var hämtas datan ifrån.” (R2) 

 

För att minska risken att fel data används till fel analys är det därför viktigt med att ha 

tydliga namn på dimensionerna. Det innebär att dimensionerna ska bestå av termer som 

användarna är bekanta vid för användarna för att de lätt ska kunna förstå vad de olika 

dimensionerna innehåller och vilken data som ska användas till vilken analys. 

➢ Dokumentation 

R6 och R5 betonar vikten av dokumentation för att undvika att fel data används till fel 

analys. Enligt R5 kan det annars skapa problem i takt med att anställda byter jobb om 

det inte finns dokumenterat. R5 och R6 åsikter om detta presenteras på nästa sida. 
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”Jag tycker också att det ska lätt för användarna att kunna ta till sig 

dimensionsmodeller i verktyget så att de förstår vad de gör. Men speciellt om jag 

ska kombinera olika dimensionsmodeller så finns det vissa kombinationer man 

inte får göra. Och då är det bra om användarna verkligen ser det.” (R6)  

 

”…Orsaken är att tiden gått, människor har slutat, vi har ändrat våra processer 

så att datat tolkas olika idag jämfört med tidigare. Här har vi en klar brist i hur 

väl vi dokumenterat vad vi egentligen läser in för data och hur den ska tolkas… 

arbetet pågår dock här.” (R5) 

 

Det bör alltså vara tydligt vad det är som finns i de olika dimensionerna för att 

säkerställa att användarna vet vilken data som ska användas till vilken analys. Därför är 

dokumentation av stor vikt. Detta innebär dokumentation i form av var data kommer 

från, vad den innehåller och om det exempelvis finns kombinationer som inte får göras. 

➢ Tydliga riktlinjer 

R4 betonar vikten av kvaliteten i processen kring arbetet med SSBI. Utan 

standardiserade processer kan det leda till att användarna går till väga på olika sätt, 

vilket kan resultera i att det tar längre tid än nödvändigt samt att fel kan förekomma. 

Därför bör det finnas en standard kring hur det ska arbetas med SSBI inom just den här 

verksamheten. 

 

“Ja hur man får kvalitet i processen. Det är viktigt, jag menar annars kan vi göra 

på olika sätt och slösa tid eller göra fel. Och sen… okej bästa sättet är att 

normala processen borde spridas inom organisationen så att säga.” (R4) 

 

Att ha tydlighet och riktlinjer kring vad som gäller och hur verksamheten ska jobba med 

SSBI är någonting som även R2 tycker behövs och som saknas i dagsläget. Detta innebär 

riktlinjer som hur verksamheten tycker att det ska fungera och hur det ska arbetas med 

SSBI. 

” Man har inte byggt särskilt mycket eh faktisk organisation kring det så nästan 

allt vi gör just nu är experimentverkstad och det finns inga tydliga riktlinjer för 

vad som gäller och hur man ska jobba med det” (R2) 

 

Slutligen bör det alltså finnas tydliga riktlinjer kring vad som gäller och hur det ska 
arbetas med SSBI inom verksamheten enligt materialet från intervjuerna. Detta innebär 
sådant som hur arbetet ska gå till, vad SSBI innebär och hur det blir kvalitet i arbetet.  
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7 Resultat 

Utifrån studiens analys har följande resultat utvunnits som presenteras i nedanstående 

modell.  

 

Figur 4: Framtagna rekommendationer för hantering av användarrelaterade utmaningar 

 

7.1 Se till att BI-verktyg är lätta att använda 

➢ Intuitivt verktyg 

Under analysen av fallstudien var det tydligt från samtliga respondenter att ett BI-

verktyg som är lätt att använda bör vara intuitivt och att det ska vara lätt att navigera i 

menyerna. Det betyder att det ska vara tydligt i menyn var de olika funktionerna finns 

och hur användaren kan skapa olika delar av rapporten.  

En annan fördel är om verktyget även innehåller inslag och likheter med verktyg som 

användarna redan är bekanta med, vilket ökar möjligheten att det anses lättanvänt. Är 

verktyget intuitivt och lätt att använda behöver användarna mindre utbildning och kan 

använda verktyget i större grad. 

➢ Kontinuerlig utbildning i verktyget 

För att säkerställa att användarna anser att verktyget är lättanvänt bör det erbjudas 

utbildning i verktyget. Eftersom olika användare lär sig på olika sätt kan en strategi vara 

att erbjuda utbildning i olika former som webbaserat, handbok samt kurstillfällen enligt 

respondenterna.  

För att utbildningen ska vara relevant för samtliga är det bra att hålla den i olika steg. 

Enligt Stodder (2015) bör användarna uppmuntras till mer avancerade analyser genom 
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mer avancerade utbildningar. Detta kan hanteras genom att inledningsvis hålla 

utbildningsnivån grundläggande för att senare även erbjuda mer djupgående och 

avancerad utbildning. Med det tillvägagångssättet finns det möjlighet att lägga 

utbildningsnivån lägre inledningsvis, vilket innebär att samtliga användare oavsett 

kompetens och tidigare erfarenhet ska kunna förstå och lära sig från start utan att det 

uppfattas vara för komplicerat.  

Om det verkar för komplicerat kan risken finnas att användarna tappar entusiasm för att 

lära sig eftersom det då verkar för svårt enligt en av respondenterna. Därför bör även 

nivån läggas på grundläggande nivå för att användarna inte ska tycka att det verkar för 

avancerat. Det bör dock även finnas utbildning som täcker mer avancerade funktioner i 

verktyget för att kunna tillgodose behoven för mer avancerade användare också. 

Utbildningsmöjligheterna i verktyg bör även finnas kontinuerligt eftersom det anställs 

nya som kan behöva lära sig använda verktyget. 

➢ Referensmaterial 

Förutom utbildningstillfällena är det bra att komplettera med referensmaterial enligt en 

av respondenterna. Detta material kan bestå av länkar till manualer samt 

instruktionsvideos kring olika funktionaliteter i verktyget och hur de används. Genom 

att se till att instruktioner för hur verktyget kan användas lättåtkomligt ökar chanserna 

för att användarna själva tar reda på information, istället för att be om hjälp eller till och 

med ge upp. Därför kan användarna istället vara mer självständiga och söka information 

om funktioner verktyget, vilket bidrar till mer effektivitet och tidsbesparingar.  

➢ Utse avancerad användare 

Genom att utse en avancerad användare på de olika avdelningarna i verksamheten blir 

det lättare för användare att veta var de ska vända sig till vid funderingar eller problem. 

Att utse en avancerad användare i de olika avdelningarna bidrar också till att det blir 

lättare och effektivare att be om hjälp då det inte finns lika många användare som ska be 

respektive avancerade användare om hjälp. En respondent ansåg att den avancerade 

användaren ska vara expert och fungera som support för sin avdelning, medan en annan 

betonade att det endast är avancerade användare som ska skapa rapporterna för att 

säkerställa kvaliteten. Oavsett vad för specifikt ansvar de avancerade användarna får är 

de överens om att en sådan behöv utses på de olika avdelningarna. 

7.2 Se till att BI-resultat är lätta att konsumera och förbättra 

➢ Utbildning i kommunikation  

För att det ska skapas goda möjligheter för delning av rapporter krävs det att 

visualiseringen i rapporterna är lätta att förstå och kan användas av fler användare än 

av skaparen (Imhoff & White, 2011). Genom att erhålla utbildning i hur information kan 

och bör kommuniceras via en dashboard skapar det därför goda möjligheter för 

användarna att kunna dela med sig av sina rapporter för att andra användare ska kunna 
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återanvända och förbättra dem efter deras egna behov enligt några av respondenterna. 

Om det skapas intuitiva och tydliga dashboards kan fler användare både förstå och 

använda dem, vilket minimerar risken för dubbelarbete där fler användare skapar 

rapporter som visar samma sak eller att information tolkas felaktigt vid delning av 

rapporter. 

➢ Struktur kring delning av rapporter 

För att det ska finnas möjlighet för användare att dela med sig av rapporter behöver det 

skapas goda förutsättningar för att kunna göra detta. Därför bör verksamheten utforma 

en struktur kring hur och var dessa rapporter lättast kan delas och vilken plattform de 

ska delas på (Imhoff & White, 2011). Detta ökar möjligheten för användarna att veta 

vilka rapporter som redan finns att använda eller anpassa efter eget behov, vilket 

minskar risken för dubbelarbete och istället medför tidsbesparingar enligt en av 

respondenterna. Rapporterna som delas bör även endast visas för de användarna som 

de är relevanta för (Imhoff & White, 2011). Genom att skapa en tydlig struktur kring 

delningen av rapporter minskas risken för att det produceras en mängd rapporter som 

sedan finns men inte tas till vara på. 

➢ Samma verktyg inom avdelningar 

För att underlätta möjligheter för användarna att dela med sig av sina BI-resultat med 

varandra är det bra att hålla sig till ett och samma verktyg inom avdelningar enligt några 

av respondenterna. Eftersom rapporterna då är i samma format och har ett liknande 

utseende blir det lättare för fler användare än skaparen av rapporten att förstå vad det 

är som presenteras i den. Att använda samma verktyg skapar även bättre 

förutsättningar för användare att kunna återanvända varandras rapporter och att kunna 

förbättra dem efter sina egna behov.  

7.3 Ge rätt verktyg till rätt användare 

➢ Samma verktyg inom avdelningar 

För att förenkla arbetet kring matchning mellan användare och verktyg är det bra att 

hålla sig till samma verktyg inom avdelningar. Detta ökar möjligheten för användare att 

dela med sig av rapporter som skapas, samtidigt som det blir lättare att få hjälp vid 

behov om kollegor använder samma verktyg, vilket framkom under några av 

intervjuerna. Även om det ska finnas möjlighet att välja fritt, kan det även skapa 

svårigheter om en användare väljer att använda ett verktyg som ingen annan på 

avdelningen använder, eftersom det då skapar svårigheter med att få hjälp. Ofta har 

även anställda på samma avdelningar liknande analysbehov och teknisk kompetens, 

vilket innebär att de kan ha samma behov i ett BI-verktyg och där med kan använda 

samma utan att någon användare anser att verktyget inte passar. 
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➢ Flexibelt att byta verktyg vid behov 

Då det är bra att hålla sig till ett och samma verktyg inom avdelningar samtidigt som det 

ska vara flexibelt vilket verktyg som ska användas, bör det vara flexibelt att kunna byta 

verktyg när en användare anser att verktyget inte längre uppfyller behoven vilket 

framkom under några av intervjuerna.  

Det innebär att inledningsvis välja ett verktyg som anses mest lättanvänt som ska kunna 

användas av samtliga användare på de olika avdelningarna. Detta kan innebära mer 

komplicerade verktyg på avdelningar som består av fler avancerade användare och 

mindre komplicerade verktyg på avdelningar som består av mer begränsade användare. 

Om användare med tiden anser att verktyget inte är flexibelt nog och inte täcker det 

behov som användaren har, kan det finnas en plan på vilket verktyg användaren ska gå 

över till som är mer flexibelt och innehåller fler funktioner enligt en av respondenterna. 

Ett annat alternativ är om användaren själv har önskemål kring vilket verktyg som ska 

användas när det finns behov av att byta. 

För att underlätta eventuella framtida byten av verktyg bör så mycket funktionalitet som 

möjligt läggas i dimensionsmodellerna för att minsta möjliga utveckling ska ske i själva 

verktyget. Detta innebär att förbereda datan som ska användas genom att lägga så 

mycket utveckling som möjligt i dimensionsmodellerna istället för i BI-verktyget. 

7.4 Se till att användare kan välja, tolka och analysera data för att 

fatta beslut 

➢ Utbildning i verksamhetens data 

Under intervjuerna framkom det att för att säkerställa att användarna vet hur de ska 

hämta data, vilken data som ska hämtas och liknande behövs det utbildning som är 

anpassad efter verksamhetens data och datalager och hur data hämtas därifrån. Denna 

utbildning bör även innehålla grundläggande datahantering. Det innebär sådant som vad 

en dimensionsmodell innehåller och hur den ska tolkas, vilka dimensioner som får 

sammanställas med varandra, vilka värden som är mätbara, vad en dimension är och 

liknande. Genom att förse användarna med kunskap om den data som används skapas 

goda förutsättningar för att data används rätt, vilket enligt respondenterna är väsentligt. 

➢ Tydliga namn på dimensionerna 

Även om utbildning erbjuds behöver det vara tydligt vilken dimension som innehåller 

vad genom att tilldela dem namn som tydligt visar vad det är för data som finns i dem. 

Genom att tilldela dem tydliga namn ökar möjligheterna för att användaren vet vilken 

data som ska användas till vad, och vilken data det är som behövs för vilken analys. Det 

innebär att de bör ha sådana namn som användare är bekanta med att kalla dem för att 

undvika missförstånd enligt några av respondenterna. Om det är otydliga namn finns 

risken att det behöver spenderas onödig tid på att förstå vad för data det är som finns 

lagrad var, samt att det ökar risken för att datan används till fel analyser. 
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➢ Dokumentation 

Genom att ha tydlig dokumentation kring verksamhetens data underlättar det för 

användarna att veta vilken data som ska användas till vad och hur de olika delarna är 

kopplade till varandra. Det bör även finnas dokumentation kring var datan kommer från 

ursprungligen (Imhoff & White, 2011). Dokumentationen ska dessutom innehålla 

information kring vilka fält som kan kombineras med varandra enligt en av 

respondenterna. Det bör alltså finnas dokumentation kring hur datan ska användas, hur 

den ska tolkas samt var den kommer ifrån. Anledningen till att dokumentationen behövs 

är främst för att minska risken för att fel data används till fel rapporter, men även för att 

skapa en spårbarhet och att ha kontroll i takt med att anställda flyttar på sig, vilket 

ansågs vara av stor vikt enligt respondenterna. 

➢ Tydliga riktlinjer 
 
Genom att skapa tydliga riktlinjer kring hur användarna ska arbeta och vad SSBI innebär 
på just denna verksamhet underlättar det för användarna att förstå vad som faktiskt 
förväntas av dem, var de ska vända sig vid frågor och vilken grad av frihet de har. Detta 
innebär sådant som hur de når den data det behöver, vad som är förberett sedan innan, 
vad de har tillgång till eller behöver söka tillgång till och liknande. Det ska bidra till en 
större klarhet över vad SSBI innebär och hur de ska använda sig av sin nya frihet med 
skapande av beslutsunderlag enligt några av respondenterna. Genom att ha en klarhet i 
vad som gäller minskar risken för missförstånd, oklarheter och missnöje. 
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8 Slutsats 

I detta kapitel kommer studiens frågeställning att besvaras. Genom fallstudien som har 

genomförts har det identifierats rekommendationer kring hur användarrelaterade 

utmaningar vid införande av SSBI kan hanteras. Den frågeställning som studien besvarar 

är: 

Hur kan användarrelaterade utmaningar hanteras vid införande av SSBI? 

 

Under studien framkom det att ett stort fokus vid införande av SSBI bör läggas på olika 

typer av utbildning. Det är bland annat en viktig del att användare utbildas i 

grundläggande datakunskap och dimensionsmodeller, men även i hur den data som 

hämtas kan presenteras i en dashboard på ett användarvänligt och intuitivt sätt för att 

andra användare ska kunna återanvända materialet. Utöver det behövs även 

kontinuerlig utbildning i det BI-verktyg som ska användas, både i grundläggande 

funktioner och mer avancerade funktioner för att tillgodose både begränsade och 

avancerade användares behov.  

För att komplettera den utbildning som användare bör gå, var även dokumentation i 

olika former en väsentlig del. Dels behövs dokumentation kring den data som ska 

användas som var den har hämtats från, vad den innehåller och liknande. Förutom det 

bör även referensmaterial för verktyget finnas tillgängligt, bestående av exempelvis 

instruktionsvideos och manualer i funktionaliteten i verktyget. 

Det som framkom under studien är att det främst handlar om att underlätta i största 

möjliga grad för användarna. BI-verktyget som ska användas bör anses lätt att använda 

och vara intuitivt och det bör struktureras upp hur delning av rapporter ska ske. 

Samtidigt som användare inte bör få tillgång till mer rapporter som skapats av andra än 

nödvändigt, men tillräckligt för att undvika dubbelarbete. Dimensionerna ska även 

tilldelas tydliga namn för att öka möjligheten för användare att veta vilken data som ska 

användas till vilken analys.  

Inom avdelningarna är det även bra att utse en avancerad användare som ska fungera 

som expert inom verktyget och agera support för användarna vid behov. Tydliga 

riktlinjer är en annan del som bör utformas vid införande av SSBI för att tydliggöra vad 

som gäller och hur det ska arbetas med SSBI på just den här verksamheten. 

Inom avdelningar underlättar det om samma verktyg används av samtliga på den 

avdelningen. Att använda samma verktyg underlättar delningen av rapporter då det är i 

samma format och är lika i utseende. Det leder även till att användare kan hjälpas åt vid 

funderingar om verktyget. Där emot bör det hållas flexibelt och om det finns behov av 

att byta verktyg ska den möjligheten finnas. Genom att lägga största möjliga utveckling i 

dimensionsmodellen istället för i själva verktyget underlättas eventuella byte av verktyg 

och möjligheten att hålla det flexibelt. 
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Genom att vara medveten om utmaningarna vid införande av SSBI och hur de kan 

hanteras kan verksamheter vara medvetna om vanliga fallgropar, men dessutom hur de 

kan hanteras, vilket i slutändan ökar möjligheterna för att lyckas med införande av SSBI. 
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9 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras upplevelse och intryck kring tillvägagångssätt och utfall av 

studien. 

9.1 Studiens metodval 

Genomläsningen av tidigare forskning som genomfördes bidrog inte till studiens resultat 

med tanke på den brist på material som finns i dagsläget, vilket innebär att det kan 

ifrågasättas om den var nödvändig. Syftet med att läsa tidigare forskning relaterad till 

studiens frågeställning var dock inte för att besvara den, utan för att undersöka vad som 

finns sedan innan och därmed skapa en grund att utgå från. Genomläsningen avslöjade 

dessutom tydligt den stora lucka som finns gällande hantering av användarrelaterade 

utmaningar vid införande av SSBI och visar tydligt att det behövs mer forskning inom 

området.  

Att endast fokusera på ett företag för att komma fram till ett generaliserbart resultat kan 

ifrågasättas om det räcker. Med tanke på att det företag som användes var ett stort 

företag som består av anställda med olika sorters kompetens och erfarenhet anser jag 

dock att det ger ett generaliserbart utfall. Med tanke på företagets omfång och anställda 

som har både IT-kunskap och mer praktisk kunskap som inte är relaterat till IT och data 

kunde ändå många olika aspekter inkluderas. Hade studien istället fokuserat på ett litet 

företag hade inte möjligheten att inkludera så pass många olika aspekter varit lika stor. 

Därför anser jag att det i det här sammanhanget räckte med ett företag för att få fram ett 

bra resultat med tanke på omständigheterna kring det specifika företaget, även om det 

hade varit intressant att även inkludera anställda från fler företag. 

Genom att semi-strukturerade intervjuer valdes som metod för datainsamling 

begränsades intervjuerna inte av fastställda frågor som exempelvis en enkätstudie hade 

gjort. Genom att följdfrågor kunde ställas under intervjuerna samt att det fanns 

möjlighet att be respondenterna att utveckla sina svar kunde det utvinnas mer material 

som blev användbart i studiens resultat. 

Antalet intervjuer anser jag var tillräckligt eftersom de pågick tills det insamlade 

materialet kändes ”mättat”. Detta innebär att datainsamlingen ansågs färdig när ny 

information inte längre samlades in, utan det i princip blev samma svar i intervjuerna, 

och därför ansågs det inte nödvändigt att hålla fler intervjuer. 

9.2 Studiens resultat 

Under fallstudien framkom det att det behövs mycket utbildning gällande de olika 

utmaningarna för att hantera dem. En intressant aspekt kring det är om det skapar en 

till utmaning; att motivera användarna att vilja använda SSBI. Trots att det ska 

effektivisera och förkorta väntetider på att få beslutsunderlag för användare, innebär 

det att de istället kommer att behöva lägga tid på att utbildas på fler punkter än endast 

inom verktyget. Frågan är om användarna är beredda att lägga ned den tiden, eller om 
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det innebär att det även behöver skapas en större motivation hos användarna. Denna 

utmaning är dock inte undersökt i denna studie eftersom det låg utanför studiens 

avgränsning att identifiera och se på andra utmaningar utöver de som beskrivits i 

bakgrundskapitlet.  

En annan intressant aspekt som identifierades under fallstudien är skillnaden mellan 

resultatet från den här studien och det som finns i litteraturen. Enligt litteraturen var det 

tydligt att ett stort misstag verksamheter kan göra är att förse användarna med samma 

verktyg. Under fallstudien identifierades dock det rekommendationer för hälften av 

utmaningarna att det är bra om användarna har samma verktyg, åtminstone inom 

samma avdelningar i verksamheten eftersom behovet troligtvis är samma. Det resultatet 

är motsatsen till vad som står i litteraturen, samtidigt som det ändå är en strategi för att 

hantera några av utmaningarna att förse användarna med samma verktyg. Frågan är 

dock om det skiljer sig så pass mycket i funktionaliteten i de verktyg som erbjuds i 

dagsläget att det är ett misstag att förse användarna med ett och samma verktyg, eller 

om det egentligen handlar om att inte kunna utnyttja funktionaliteten i verktygen fullt ut 

på grund av brist på kunskap och utbildning. Därför är det en bra idé att följa 

rekommendationerna att försöka att använda ett och samma verktyg inom enheterna i 

verksamheten inledningsvis och att hålla det flexibelt att kunna byta verktyg om 

behovet uppstår och inte låsa användarna till samma verktyg.    

Jag är nöjd med studiens utfall och att det lyckas täcka de uppenbara luckorna kring hur 

användare kan få goda förutsättningar vid införande av SSBI. Då just användare ansågs 

vara den största bromsen vid införande av SSBI är det viktigt att fokusera på denna del, 

eftersom om användarna inte har den kunskap och motivation som behövs kommer det 

inte att hålla i längden. 

Under fallstudien blev det en del kopplingar till själva datan som användarna kommer 

att använda och vikten av den biten för att kunna hantera de användarrelaterade 

utmaningarna. Detta tyder på att trots att användarna och deras kompetens i tidigare 

forskning visat sig vara den största bromsen vid införande av SSBI, är även dataaspekten 

väsentlig för att kunna hantera de användarrelaterade utmaningarna. Det går alltså inte 

att endast fokusera på ena delen vid ett införande av SSBI, utan båda delarna behöver 

fokuseras på för att lyckas. Eftersom denna studie har valt att fokusera på de 

användarrelaterade utmaningarna och inte de som är relaterade till att datan, har det 

dock inte undersökts mer kring datan som ska användas förutom i de fall det kan vara 

ett sätt att hantera de användarrelaterade utmaningarna. Det är dock också en viktig del 

i att kunna införa SSBI även fast det inte har undersökts i den här studien. 

Skillnaden mellan materialet från den relaterade litteraturen och intervjuerna är att 

forskningen som finns i dagsläget inom ämnet är tunn och på en mer övergripande nivå. 

Det tydliggörs i litteraturen vad för utmaningar som behöver hanteras men inte mycket 

kring hur en verksamhet kan gå till väga i praktiken. Resultatet från den här fallstudien 
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fyller därför luckan i forskningen genom att gå in mer på djupet kring hur utmaningarna 

faktiskt kan hanteras vid ett införande av SSBI. 

9.3 Etiska, vetenskapliga och samhälleliga aspekter 

Etiska aspekter 

Under fallstudien användes de forskningsetiska principerna. Samtyckeskravet innebar 

att respondenterna gav samtycke till att delta i studien och till att spelas in under 

intervjun. I enlighet med informationskravet informerades respondenterna om syftet 

med studien och vad det insamlade materialet ska användas till. Det material som 

samlats in kommer även endast att användas till denna studie i enlighet med 

nyttjandekravet. 

Samtliga respondenter har anonymiserats tillsammans med företaget för 

konfidentialitetskravet. För att säkerställa full anonymitet hos respondenterna har det 

inte tydliggjorts vilken respondent som har vilken jobbtitel då de annars skulle gå att 

identifiera av anställda på företaget. Dessutom har vissa citat översatts från engelska till 

svenska eftersom det annars skulle vara möjligt att identifiera en av respondenterna. 

Även fast citatet inte är skrivet i originalform på engelska har det direktöversatts till 

svenska utan att ändra formuleringar eller innebörd för att behålla så mycket av 

originalet som möjligt.  

Genom att de etiska principerna har använts kan det ifrågasättas om resultatet 

påverkats. Genom att hålla respondenterna och företaget anonymt finns det en 

möjlighet att de känt sig mer bekväma med att besvara frågorna eftersom ingen annan 

kommer veta vad just de har sagt. Där emot har det medfört att det inte presenteras 

detaljerad information om respektive respondent eftersom de då skulle gå att identifiera 

av andra på företaget. Eftersom det inte presenteras detaljerad information om 

respondenterna kan det ifrågasättas om kvaliteten är kompromissad. Där emot är 

materialet detsamma oavsett vilken av respondenterna som har sagt vad och risken 

fanns att materialet det insamlade materialet hade blivit tunnare om de inte hade fått 

förbli anonyma.  

Då vissa citat har översatts från engelska för att bibehålla anonymiteten hos 

respondenter kan även det ifrågasättas. Däremot har citaten översatts med samma 

innebörd och ord förutom att orden har översatts från engelska till svenska. Det ansågs 

vara av större vikt att de till att respondenterna blev helt anonyma än att citaten skulle 

vara skrivna på originalspråket.  

Vetenskapliga aspekter 

Utifrån vetenskapliga aspekter fyller studien enligt mig ut en del av saknaden om hur en 

verksamhet kan gå till väga för att lyckas med ett införande av SSBI. Genom att ha 

studerat hur de utmaningar vid införande av SSBI som är relaterade till användare kan 

hanteras har det fyllt det gapet eftersom det inte fanns någon forskning kring det innan. 

Det hade fyllt ett större hål om även de tekniska utmaningarna hade studerats, men 
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enligt mig var det bättre att fokusera på endast de användarrelaterade utmaningarna 

eftersom det då fanns möjlighet att lägga ett större fokus på dem och få mer kvalitet än 

kvantitet i studien. Eftersom det även enligt litteraturen var just användarna som var 

den största bromsen vid införande av SSBI ansåg jag även att just dessa utmaningar var 

viktigare att lägga fokus på än de tekniska, även fast båda delar är väsentliga för att 

kunna införa SSBI. Studiens sökning efter litteratur visade tydligt hålet som finns i 

forskningen kring de användarrelaterade utmaningarna vid införande av SSBI, vilket 

studiens fallstudie har lyckats bidra till att fylla genom att identifiera rekommendationer 

kring hur utmaningarna kan hanteras. 

Samhälleliga aspekter 

Ur samhälleliga aspekter kan resultatet från studien bidra till att underlätta för 

verksamheter vid ett införande av SSBI genom att det har tagits fram 

rekommendationer kring hur de användarrelaterade utmaningarna kan hanteras. 

Genom denna studie kan verksamheter använda rekommendationer kring hur de 

faktiskt kan gå till väga i praktiken för att införa SSBI och få det både lyckat och hållbart 

för att sedan ta del av de fördelar som SSBI för med sig. Dessa rekommendationer kan 

även användas av andra verksamheter än det företag som har använts till studien, 

eftersom det inte är ett skräddarsytt recept på framgång vid införande av SSBI för en 

verksamhet, utan rekommendationer kring hur verksamheter kan hantera de 

identifierade utmaningarna. 

9.4 Framtida forskning 

Någonting som skulle vara intressant är att göra en likadan studie men på företag som 

redan har infört SSBI, både företag som anser att de är nöjda med resultatet och företag 

som är missnöjda med utfallet för att se om det skulle bli ett liknande utfall eller om det 

hade blivit annorlunda.  

Det skulle även vara intressant att använda rekommendationerna som har identifierats 

för de användarrelaterade utmaningarna i den här studien för att sedan utvärdera 

utfallet och hur väl de identifierade rekommendationerna fungerat i praktiken. 

Studien visar att det även är viktigt med aspekter kring datan för att hantera utmaningar 

för användare, det även vara både intressant och viktigt att genomföra studier på hur 

utmaningar kring datan kan hanteras för att lyckas med införande av SSBI. 
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