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Sammanfattning  

Det här arbetet fokuserar på att kartlägga SSBI-mognadsnivåer för att underlätta för 

företag att införa SSBI i sina organisationer med ett mer lyckat resultat.  

Arbetets metodansats är kvalitativ och den vetenskapliga metoden är en fallstudie som 

består av intervjuer på ett samarbetsföretag. Utmaningar relaterade till självständiga 

användare ligger till grund för intervjuerna. Olika områden inom utmaningarna har 

sedan identifierats med samarbetsföretaget genom intervjuerna. De olika områdena är 

antingen arbetssätt som samarbetsföretaget har börjat arbeta på eller ser behov av att 

börja arbeta på. En avstämmande intervju genomfördes sedan med en extra kunnig 

person inom BI på samarbetsföretaget för att fastställa samarbetsföretagets 

mognadsnivå inom de olika identifierade områdena.  

Resultatet blev tre olika mognadsnivåer av SSBI som är baserade på 

samarbetsföretagets mognadsnivå. De tre mognadsnivåerna består i sin tur av 24 

stycken olika områden inom utmaningarna relaterade till självständiga användare inom 

SSBI.  

Nyckelord: Business intelligence, self-service business intelligence, mognadsmodell och 

mognadsnivåer. 

 

Abstract  

This work focuses on mapping SSBI maturity levels to help companies introduce SSBI 

into their organizations with a more successful result.  

The methodological approach of the work is qualitative and the scientific method is a 

case study consisting of interviews in a company. Challenges related to independent 

users form the basis of the interviews.  Various areas of the challenges have been 

identified through the interviews in the company. The different areas are either working 

processes the company has begun to work on or sees the need to start working on. One 

last interview was then conducted with an knowledgeable person in BI at the company 

to determine the maturity level of the company within the different identified areas. 

The result was three different maturity levels of SSBI based on the maturity level of the 

company. The three maturity levels consist of 24 different areas within the challenges 

related to independent users in SSBI. 

Keywords: Business intelligence, self-service business intelligence, maturity model and 

maturity levels. 
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1 Inledning 

Idag ser allt fler företag nyttan med business intelligence (BI) och att ta beslut baserad 

på informativ data. Ett mer lättillgängligt sätt att få tillgång till olika rapporter och 

analyser är self-service business intelligence (SSBI). Genom SSBI kan fler i 

organisationen ta fram sina beslutsunderlag utan betydande hjälp av en IT-avdelning 

(Logi Analytics, 2015).  

Tanken med SSBI är god och när det fungerar kan det effektivisera för företag på olika 

sätt. Däremot är det relativt många företag som inte uppnår de inledande 

förväntningarna vid ett införande av SSBI, vilket är ett problem med SSBI (Eckerson, 

2012).  

Det finns idag ingen mognadsmodell för SSBI som visar olika mognadsnivåer 

(Lennerholt, 2017). Genom att studera fram mognadsnivåer för SSBI kan det hjälpa 

företag att införa SSBI med mer lyckade resultat eftersom det blir tydligare vilka 

mognadsnivåer som finns inom SSBI och vad varje nivå kräver för att kunna nå nästa 

mognadsnivå. Mognadsnivåer har använts framgångsrikt inom BI enligt Rajterič (2010) 

som är ett nära besläktat område till SSBI enligt Johannessen et al. (2016). 

I detta arbete kommer mognadsnivåer att studeras och tas fram för SSBI genom 

intervjuer för att kartlägga ett reellt företags mognadsnivå inom SSBI. Frågeställningen 

för arbetet är följande: 

Hur kan mognadsnivåer kartläggas inom self-service business intelligence?   

Den vetenskapliga metoden för arbetet kommer att bestå utav en fallstudie. I fallstudien 

kommer intervjuer att göras på samarbetsföretaget. För att kunna konstruera 

intervjufrågorna kommer först en mindre litteratursökning att genomföras. Det 

slutgiltiga förväntade resultatet av fallstudien är att SSBI-mognadsnivåer ska kunna 

kartläggas för samarbetsföretaget.  
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2 Bakgrundskapitel 

I detta kapitel kommer bakgrundsinformation om begreppen business intelligence, self-

service business intelligence och mognadsnivåer att beskrivas. De olika områdena är 

områden som berörs av arbetet med tanke på frågeställningen som sedan ska besvaras.   

2.1 Business intelligence (BI) 

Grundidén med business intelligence (BI) är att sträva efter att ge rätt information, vid 

rätt tid och plats anpassat för rätt användare (Negash , 2004). BI fokuserar på att kunna 

ta fram korrekta beslutsunderlag för att kunna fatta korrekta beslut i en organisation 

och på det sättet kunna effektivisera och eventuellt få konkurrensfördelar gentemot 

andra verksamheter (Imhoff et al., 2011).   

BI är ett begrepp som har utvecklats under tid. Till en början var BI främst fokuserat på 

analyser av data men idag innefattar det även organisatoriska processer och strategier 

eftersom BI inte endast påverkar tekniken utan även organisationen som utövar BI 

(Brooks et al., 2015). BI har även utvecklats och används mer och mer av alla olika 

nivåer av en organisation från strategisk nivå till operativ nivå för att kunna fatta mer 

beslut baserade på data (Alpar et al., 2016).   

 Definition av BI  

BI har definierats på olika sätt och det finns idag inte endast en etablerad definition. 

Enligt Brooks et al. (2015) är den nya mer omfattande synen på BI mer än endast 

tekniken och Johnson (2011) skriver att BI inte längre är en teknikfråga utan har istället 

blivit mer utav en verksamhetsfråga. Nedan presenteras tre olika definitioner av BI.  

Den första definitionen nedan är mer tekniskt inriktad på rådata och att information ska 

kunna utvinnas från den.  

”BI is all about how to capture, access, understand, analyse and turn one of the most 

valuable assets of an enterprise — raw data — into actionable information in order to 

improve business performance” (Azvine et al., 2006, s.30).  

Den andra definitionen nedan är mer beskrivande och beskriver mer om vilka olika 

skeenden BI består utav som datainsamling, datalagring och hur den datan sedan kan 

utvinnas och analyseras.  

”BI systems combine data gathering, data storage, and knowledge management with 

analytical tools to present complex internal and competitive information to planners and 

decision makers.” (Negash , 2004, s.178).  

Den tredje definitionen på nästa sida är relativt lik den föregående definitionen men är 

mer beskrivande om att BI inte endast består utav teknologier och applikationer utan 

även processer.   
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”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” (Wixom et al., 2010, s.14).  

Det tre nämnda definitionerna för BI har alla gemensamt att de slutar med att målet är 

att optimera beslutsfattande. Tolkningen görs att slutmålet med BI är att vinna 

konkurrensfördelar genom bättre beslutsunderlag. Arbetet kommer att använda den 

sista definitionen som är mest omfattande eftersom den tar upp olika skeenden som BI 

består utav samt att BI består utav teknologier, applikationer och processer.   

 BI-processen  

Den valda definitionen för BI, i kapitel 2.1.1, tar upp olika steg inom BI nämligen 

datainsamling, datalagring, datautvinning och analysering av data. Modellen nedan visar 

en övergripande BI-process och är inspirerad av Peters et al. (2016) och den använda 

definitionen för BI i detta arbete från Wixom et al. (2010).  

Datainsamling Datalager Datautvinning 
Analysering 

av data
BI

 
Figur 1 - BI-processen - inspirerad av Peters et al. (2016) och Wixom et al. (2010) 

Ponniah (2010)  har skrivit om BI-processen och tar också upp källsystem för 

datainsamling, ett datalager där data lagras och att data sedan utvinns och analyseras. 

Först samlas data in i operativa system när olika transaktioner uppkommer. För att 

datan ska lagras i data warehouse behöver datan genomgå en ETL-process. Datan lagras 

sedan i exempelvis ett data warehouse (Boulekrouche et al., 2015). När datan sedan är 

lagrad i data warehouset kan information utvinnas från data warehouset för att sedan 

utföra analyser på den (Ponniah, 2010). Ofta är det mer tekniskt kunniga användare 

eller en IT-avdelning som skapar beslutsunderlagen till anställda i en organisation med 

färre tekniska kunskaper (Alpar et al., 2016). När analyserna och beslutsunderlagen är 

konstruerade kan de användas för att ta beslut och på det sättet utvinna 

konkurrensfördelar (Peters et al., 2016).  

 Nya behov på flexibilitet och effektivitet  

BI fortsätter att utvecklas och mer och mer krav ställs på mer effektiva och 

lättillgängliga arbetssätt. Behoven av flexibilitet och effektivitet driver utvecklingen 

framåt enligt Logi Analytics (2015). 

Self-service BI är en ny typ utav utveckling inom BI som växer. Det handlar om att alla 

typer utav användare i en organisation ska kunna ta fram sina egna beslutsunderlag 

utan inblandning utav en IT-avdelning (Logi Analytics, 2015). Av den anledningen att 

self-service business intelligence gör det enklare för fler i en organisation att göra egna 
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analyser och ta snabbare och fler databaserade beslut finns det ett visst samband mellan 

datadriven kultur och self-service business intelligence (Schlesinger et al., 2015). I 

avsnittet 2.2 nedan kommer mer bakgrundsinformation om self-service business 

intelligence att presenteras.  

2.2 Self-service business intelligence (SSBI) 

Business intelligence (BI) handlar som nämnt om att ta fram rätt information, vid rätt tid 

och plats för rätt användare (Negash , 2004). Det mer traditionella synsättet på BI-

lösningar håller på att bytas ut mot mer förändringsbara och tidseffektiva BI-lösningar. 

Exempelvis är self-service business intelligence (SSBI) en ny trend inom BI som gör 

användare mer självständiga från IT-avdelningen och på det sättet kan även de anställda 

med mindre tekniska kunskaper mer effektivt få fram sina egna beslutsunderlag (Logi 

Analytics, 2015).  

 Definition av SSBI  

Det finns olika definitioner utav SSBI. Nedan presenteras två stycken definitioner. Först 

är en definition från Imhoff et al. (2011) som är relativt omfattande och har använts av 

fler som exempelvis Lennerholt et al. (2018) och Schlesinger et al. (2015).  Definitionen 

tar upp fyra huvudmål som, översatt till svenska, är enklare tillgång till källdata, 

förbättrade stöd för dataanalyser, snabbare distributionsalternativ och enklare 

slutanvändargränssnitt. 

”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 et al., 2011, 

s.5). 

En något kortare definition är den som följer nedan och den tar upp att SSBI ska 

underlätta för användare att analysera data, visualisera data, erhålla och dela 

information utan en IT-avdelnings hjälp (Logi Analytics, 2015).  

”Self-service BI is defined as the capabilities of a software tool or application that 

empowers business users to analyze data, visualize insights, and obtain and share 

information in the form of reports and dashboards, without the help of IT.” (Logi Analytics, 

2015, s.4). 

Den andra utvalda SSBI-definitionen ovan är mer tydlig med att SSBI riktar sig mot alla 

former av användare i en verksamhet medan den första SSBI-definitionen endast 

benämner användare som BI-användare vilket kan tolkas som en färre skara användare. 

Å andra sidan går definitionen från Imhoff et al. (2011) in mer på vad det rent praktiskt 

innebär med SSBI för en organisation med olika huvudmål som bör genomföras. En 
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gemensam nämnare för de båda definitionerna är att de ska göra användare mindre 

beroende av en IT-avdelning för att få tillgång till beslutsunderlag.  

Valet gjordes att använda definitionen från Imhoff et al. (2011) för att definiera SSBI i 

detta arbete eftersom den innehåller tydliga mål med SSBI. Däremot görs en 

förtydligande tolkning av definitionen av BI-användare, i detta arbete kommer BI-

användare att innefatta alla typer av användare i en organisation som har behov av 

dataanalyser och beslutsunderlag. I nästa delkapitel kommer de olika användarna att 

delas in i olika kategorier av SSBI-användare.  

 SSBI-användare  

Det finns, grovt uppdelat, två olika användare enligt Eckerson (2012) som även nämns 

av bland annat Lennerholt et al. (2018) och Alpar et al. (2016).  De olika användarna 

benämns av Eckerson (2012) som power users och casual users. Det är viktigt att 

användare använder olika typer utav analysverktyg anpassade efter deras kunskaper 

och behov, det vill säga att likadana analysverktyg för olika typer utav användare inte är 

att sträva efter (Eckerson, 2012). 

Det finns en annan uppdelning utav användare nämligen information producer, 

information consumer och information collaborator som används av Imhoff et al. 

(2011). Dessa tre roller kan utövas av en och samma anställd vid olika tillfällen och 

SSBI-verktyg bör kunna anpassas efter vilken användarroll som önskas inta av en 

användare. Fenomenet att en anställd i ett företag kan växla mellan de olika rollerna tas 

även upp av Imhoff et al. (2011). 

Eftersom olika användare påverkar vilka typer av SSBI-verktyg som kan användas av 

användarna kan det vara intressant att klargöra för några av de typer utav användare 

som tagits upp i studerad litteratur. Nedanstående modell visar den uppdelning av 

användare som kommer att tillämpas i detta arbete. Främst kommer fokus att ligga på 

avancerad och allmän användare.  

 
Figur 2 - SSBI-användare - egen modell 

Avancerade användare 

Power user, business power user och information producer är olika benämningar men har 

ungefär samma innebörd. Vidare i arbetet kommer dessa tre att benämnas som 

avancerade användare och avser användare med mer kunskaper inom IT och BI och som 

traditionellt sätt hjälpt användare med färre tekniska färdigheter att framställa 

beslutsunderlag. De använder generellt tekniskt svårare verktyg för att skapa 
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beslutsunderlag och tar oftast beslut på mer taktiska och strategiska nivåer (Eckerson, 

2012; Imhoff et al., 2011).  

Allmänna användare 

De olika benämningarna casual user, information consumer och business user kommer 

fortsättningsvis att benämnas som allmänna användare. Det är de användare som har 

behov av beslutsunderlag i organisationen men har mindre IT- och BI-kunskaper. Det 

handlar oftast om beslut på en operativ nivå. De har många gånger tidigare fått be mer 

avancerade användare att ta fram beslutsunderlag åt dem. I och med SSBI är tanken att 

även allmänna användare själva ska kunna ta fram sina beslutsunderlag utan särskild 

hjälp från mer avancerade användare (Eckerson, 2012; Imhoff et al., 2011).  

Medarbetaranvändare  

Information collaborator är den nyaste användaren och kommer att benämnas som 

medarbetaranvändare. Dess roll är att ge återkoppling av olika slag för att kunna förädla 

information som de andra användarna använder, mest allmänna användare. Det kan 

handla om feedback, kommentarer, betyg, taggar samt länkar eller kontaktuppgifter till 

expertgrupper (Imhoff et al., 2011). Den användaren kommer vidare inte att läggas mer 

fokus på i detta arbete men den finns med för att visa att det finns andra typer av 

användare än avancerad och allmän användare.  

 Fördelar med SSBI 

I organisationer med mer traditionella BI lösningar blir ofta IT-avdelningen 

överbelastad av att behöva få fram beslutsunderlag i tid till organisationens olika 

avdelningar (Alpar et al., 2016). SSBI har en tydlig påverkan på IT-avdelningen eftersom 

arbete försvinner för dem när de inte längre behöver ta fram rapporter för andra 

avdelningars behov. Den nyvunna tiden kan istället användas till att effektivisera och 

skapa ytterligare mervärde för organisationens behov (Imhoff et al., 2011).  Det finns 

fyra stycken huvudsakliga fördelar för en organisation att använda sig utav SSBI enligt 

Weber (2013) vilka presenteras nedan. 

Konkurrensfördelar kan uppnås genom ett mer agilt beslutsfattande (Weber, 

2013).  I och med att fler användare kan ta fram sina egna beslutsunderlag med minskat 

beroende utav IT-avdelningen gör det att beslutsunderlag kan tas fram snabbare och 

mer direkt när behovet finns vilket gör arbetet mer agilt för användaren.  

 

Minskad frustration från allmänna användare (Weber, 2013). 

Allmänna användare (data consumers) behöver inte vänta på att få beslutsunderlag från 

en IT-avdelning eller mer avancerade användare och därmed minskar deras frustration. 

De allmänna användarna kan ”äntligen” skapa sina egna beslutsunderlag.  

Bättre prognoser baserade på mer exakt, uppdaterad och aktuell information 

(Weber, 2013). I och med att beslutsunderlagen kan tas fram direkt efter ett mycket 

aktuellt behov gör det också att beslutsunderlagens resultat blir mer aktuella. Om 
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beslutsunderlag beställs och blir levererad några dagar senare skulle troligtvis inte 

beslutsunderlaget vara lika aktuellt och uppdaterat som om det går att göras ”nu” på en 

gång av användaren själv utan någon extra väntan.  

Mer pålitlighet genom datadrivna beslut (Weber, 2013). Om beslut fattas efter data 

istället för efter exempelvis erfarenhet leder det till mer pålitliga beslut eftersom datan 

visar på riktiga siffror medan minnen, magkänslor och erfarenheter kan ha fel och 

brister.  Enligt Peters et al. (2016) är en fördel med datadrivna beslut att fler användares 

kunskaper kan användas i fler analyser när de kan konstrueras av fler användare med 

mer spridda kunskaper inom organisationen.  

2.3 Mognadsnivå 

I detta kapitel kommer först mognad och mognadsnivå att definieras och den 

definitionen följs sedan av en definition av mognadsmodell. Mognad kan definieras på 

olika sätt men den definitionen som kommer att tillämpas i detta arbete är definitionen i 

följande citat nedan: 

”Maturity thus implies an evolutionary progress in the demonstration of a specific ability 

or in the accomplishment of a target from an initial to a desired or normally occurring end 

stage.” (Mettler et al., 2009, s.2). 

Sammanfattningsvis handlar mognad om att gå igenom en utveckling, det vill säga olika 

stadier i en process, och uppnå större och rikare förmågor inom området. Citatet ovan 

kommer att användas som definition av mognad i detta arbete och ligga till grund för 

definitionen för mognadsnivå. Definitionen för mognadsnivå kommer i detta arbete att 

definieras som olika nivåer utav mognad, det vill säga olika höga nivåer av den 

utvecklande processen. Citatet nedan beskriver ett sätt att tolka syftet med 

mognadsnivåer. 

”It should be noted that maturity levels are not a goal, but rather, a means to evaluate the 

adequacy of internal processes” (Brooks et al., 2015, s.338).  

Citatet ovan visar på vikten av att tänka på mognadsnivåer som ett sätt att utvärdera och 

kartlägga en utvecklingsprocess och inte som ett mål.  

 Mognadsmodell 

Mognadsmodeller kan användas för att beskriva mognadsnivåer, och de olika 

mognadsnivåerna bygger oftast på varandra. De högre mognadsnivåerna bygger på de 

lägre mognadsnivåerna (Mettler et al., 2009). Citatet nedan definierar mognadsmodeller 

ytterligare.  

”Maturity models are used to describe, explain and evaluate growth life cycles.” (Rajterič, 

2010, s.49). 
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En mognadsmodell kan enligt definitionen på föregående sida användas för att 

undersöka nivåer av olika utvecklingar, mognadsnivåer, och det är den definitionen som 

kommer att tillämpas i detta arbete för mognadsmodeller. Över hundra stycken 

mognadsmodeller har konstruerats inom informationssystemsutveckling enligt Brooks 

et al. (2015).  

BI-mognadsmodell 

Det finns särskilda mognadsmodeller inom business intelligence och det finns flera 

stycken (Rajterič, 2010; Chuah et al., 2011). Exempelvis finns ”TDWI’s maturity model”, 

”Gartner’s maturity model”, ” Ladder of business intelligence (LOBI)” med många fler 

(Chuah et al., 2011). Citat nedan beskriver hur en BI mognadsmodell kan användas för 

att förstå den befintliga BI mognaden.  

”A BI maturity model provides a systematic method for understanding existing BI maturity. 

It includes a review of important business and technical processes, taking into 

consideration the critical success factors for BI within an organization.” (Brooks et al., 

2015, s.337).  

Det är citatet ovan som kommer att användas som definition av BI mognadsmodell i 

detta arbete. Det valet gjordes för att det är tydligt gällande att de används för att förstå 

nuvarande BI mognad och att den tar upp att det gäller både tekniska processer och 

arbetsprocesser.  

SSBI-mognadsmodell 

Olika mognadsmodeller inom BI har gjorts i ett relativt omfattande antal enligt Brooks 

et al. (2015). Exempelvis har Lavalle et al. (2010) skrivit om en mognadsmodell för 

mognadsnivåer utav BI men den inriktar inte mognadsnivåerna mot SSBI. Det har inte 

funnits någon SSBI-mognadsmodell i den studerade litteraturen.     
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3 Problemområde 

Några av fördelarna med SSBI är att IT-avdelningen får minskad arbetsbörda, att 

anställda kan ta fram egna beslutsunderlag för snabbare beslut och att mer 

databaserade beslut görs (Weber, 2013). Enligt Logi Analytics (2015) är många IT-

företag intresserade av att investera i SSBI. Dock finns det ett problem eftersom många 

projekt fortfarande inte når de önskade resultateten med SSBI. För att öka chanserna till 

mer lyckade projekt inom SSBI behövs det mer kunskaper kring hur införanden av SSBI i 

olika organisationer bör genomföras (Lennerholt et al., 2018; Johannessen et al., 2016; 

Eckerson, 2012). För att kunna lyckas med SSBI behövs kunskaper om hur användare 

arbetar och om BI-verktygen de använder. Genom att kartlägga arbetsprocesser och ta 

reda på användarkrav ökar det chansen till att lyckas med SSBI (Eckerson , 2012). 

Därför är ett sätt att kunna bidra till mer lyckade projekt inom SSBI att öka kunskapen 

om hur företag arbetar med analyser och beslutsunderlag i nuläget.  

SSBI-projekt når som nämnt oftast inte upp till de förväntade framgångarna och därför 

behövs ett sätt för att kunna förbättra den utvecklingen. Följande citat visar också på 

vikten av att organisationer är medvetna om var de befinner sig i utvecklingen 

beträffande sitt arbete med analyser och beslutsunderlag.  

”Organizations that know where they are in terms of analytics adoption are better 

prepared to turn challenges into opportunities” (Lavalle et al., 2010, s.5). 

Citatet ovan från Lavalle et al. (2010) tyder på att det är en fördel för en organisation att 

vara medveten om hur de utför och arbetar med sina analyser. Genom att öka 

medvetenheten om nuläget gällande SSBI inför SSBI-projekt skulle det kunna göra 

organisationer mer förberedda för vad de behöver utveckla. Ett sätt att praktiskt bli mer 

medveten om nuläget menar Mettler et al. (2009) är att undersöka mognadsnivåer som 

även tydliggör nästa steg för framtida utveckling utav en organisation. Mognadsnivåer 

används för att se hur BI fungerar i nuläget och hur högre mognadsnivåer kan komma 

att se ut i framtiden för ökad medvetenhet gällande BI (Brooks et al., 2015). Det tyder på 

att det även bör fungera inom SSBI eftersom SSBI härstammar från BI enligt 

Johannessen et al. (2016).   

Mognadsmodeller används för att kunna mäta en mognadsnivå. Mognadsnivåerna visar 

företag hur en utveckling kan ske genom att först uppfylla de lägre mognadsnivåerna 

och sedan sikta mot de högre mognadsnivåerna (Mettler et al., 2009). Det finns många 

BI-mognadsmodeller enligt Brooks et al. (2015). En del berör dock SSBI mycket 

övergripande som ett sista utvecklingssteg av BI som exempelvis Eckerson (2006) gör 

men utan att gå in på detaljer om SSBI och dess egna mognadsnivåer. BI-

mognadsnivåerna är därför inte intressanta ur en SSBI synvinkel eftersom det endast 

ger en mycket knapphändig mängd information och inga mognadsnivåer för SSBI. Det 

finns inte någon mognadsmodell för mognadsnivåer inom SSBI och det hävdar även 

Lennerholt (2017) att det inte gör. Mognadsnivåer inom SSBI behöver därför 

undersökas mer eftersom det finns ett hål i nuvarande litteratur. För att kunna klargöra 
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SSBI mognadsnivåer behöver det området undersökas ytterligare eftersom dagens 

litteratur är knapphändig.  

Ingen mognadsmodell finns inom SSBI idag men många finns inom BI vilket tyder på att 

en mognadsmodell behöver anpassas för SSBI. Citatet nedan av Rajterič (2010) visar på 

att modeller behöver uppdateras efter verkligheten och att gamla kunskaper läggs ihop 

med nya kunskaper för att optimera modeller. Vilket är det som skulle ske om SSBI-

mognadsnivåer skulle studeras genom att använda redan gjord litteratur ihop med nya 

kunskaper.  

”Literature overview shows that models for different domains evolve gradually, that these 

same models are improved and changed over time and that authors often build and 

improve their models based on the past experience of other authors.” (Rajterič, 2010, s.49).  

Av den orsaken att ett omfattande antal mognadsmodeller inom BI har skapats och har 

hjälpt till vid faställande av mognadsnivåer enligt Brooks et al. (2015) tyder det på att 

det bör finnas nytta även inom SSBI eftersom SSBI härstammar från BI enligt 

Johannessen et al. (2016). Litteraturen säger att BI mognadsmodeller har hjälpt till vid 

faställande av mognadsnivåer och därför bör mognadsmodeller kunna hjälpa till även 

inom SSBI, vilket gör att det skulle tillföra nytta att studera mognadsnivåer av SSBI.  

Enligt Rajterič (2010) är mognadsmodeller inom BI oftast mindre dokumenterade vilket 

kan vara för att skaparna av mognadsmodellerna senare vill kunna sälja sina 

expertiskunskaper till företag. Andra BI mognadsmodeller kan istället upplevas som för 

omfattande i hur mognadsnivåer fastställs i och med för mycket dokumentation. Det 

som idag ofta är problematiskt med mognadsnivåer är att dokumentationen är 

knapphändig eller för omfattande gällande mognadsnivåer inom BI (Rajterič, 2010). 

Eftersom BI mognadsmodellerna inte heller berör SSBI mognadsnivåer gör dessa 

problem att det behövs ytterligare studier kring mognadsnivåer specifikt inom SSBI.   

Sammanfattningsvis underlättar det om en organisation är medveten om hur de arbetar 

med beslutsunderlag och hur de utför analyser (Lavalle et al., 2010). Mognadsmodeller 

är ett sätt för att mäta nuvarande mognadsnivå (Mettler et al., 2009). Mognadsnivåer 

finns för BI men mognadsnivåer för SSBI har inte funnits. Modeller behöver anpassas 

efter verkligheten enligt Rajterič (2010) och det talar för att mer specifik kunskap om 

SSBI-mognadsnivåer behövs eftersom det finns ökat intresse av SSBI i organisationer 

enligt Logi Analytics (2015). SSBI-projekt når ofta inte de förväntade resultaten och blir 

misslyckade och därför behövs mer kunskap gällande införanden av SSBI i en 

organisation (Lennerholt et al., 2018; Johannessen et al., 2016; Eckerson, 2012).  

Idag finns det inga mognadsnivåer inom SSBI vilket gör det svårt att applicera en 

mognadsnivå på ett företag. För att kunna applicera en mognadsnivå behöver SSBI 

mognadsnivåer därför undersökas mer. Inom BI har mognadsmodeller och 

mognadsnivåer använts och varit hjälpsamma enligt Brooks et al. (2015) vilket är ett 

närliggande områden till SSBI enligt Johannessen et al. (2016). Dokumentationen till 

befintliga mognadsnivåer inom BI är ofta för omfattande eller knapphändiga enligt 
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Rajterič (2010) vilket gör det intressant att studera mognadsnivåer inom SSBI eftersom 

det kan ge mer insikter som saknas i nuvarande litteratur. 

Genom att studera hur mognadsnivåer av SSBI kan kartläggas skulle det kunna öka 

medvetenheten om nuläget gällande SSBI och eventuellt kunna tillföra ny kunskap som 

kan vara hjälpsam vid ett införande eller en vidareutveckling av SSBI. Det blir även ett 

bidrag med ny kunskap som kan användas för att i framtiden kunna utveckla och 

fastställa mognadsnivåer inom SSBI. Det skulle kunna hjälpa till att göra fler SSBI-

projekt mer lyckade genom mer kunskap om SSBI-mognadsnivåer. Av dessa orsaker 

kommer det här arbetets frågeställning i avsnitt 3.1 att behandla mognadsnivåer inom 

SSBI.  

3.1 Frågeställning 

Syftet med den här studien är att kunna kartlägga mognadsnivån av SSBI i en 

organisation för att kunna underlätta ett införande eller en vidareutveckling av SSBI för 

fler lyckade projekt inom SSBI. Genom att göra det kommer det öka medvetenheten om 

nuläget angående SSBI-mognad i en organisation. Arbetets frågeställning kommer därför 

att vara följande: 

Hur kan mognadsnivåer kartläggas inom self-service business intelligence? 

3.2 Avgränsningar 

Arbetet kommer inte att behandla hur en organisation uppnår en högre mognadsgrad 

inom self-service business intelligence (SSBI). Arbetet kommer endast att fokusera på 

att kartlägga nuvarande mognadsgrad av SSBI inom organisationer.  

Arbetet kommer också endast att fokusera på att kartlägga ett företags SSBI-arbete 

internt inom ett företag, analysen kommer inte att sträcka sig ut mot produkter eller vad 

företaget erbjuder för tjänster till deras kunder.  

Fokus kommer inte att läggas på vilka tekniska verktyg företaget använder för att ta 

fram sina beslutsunderlag, fokus läggs mer på deras arbetsprocesser kring 

beslutsunderlagen.  

Mognadsnivåerna kommer endast att utvecklas genom ett samarbetsföretag och inte 

genom flera samarbetsföretag. Det vill säga mognadsmodellen kommer att konstrueras 

efter intervjuer på ett utvalt samarbetsföretag.  

3.3 Förväntat resultat 

Det förväntade resultatet av arbetet är att genom en fallstudie kunna kartlägga SSBI-

mognadsnivåer för samarbetsföretaget. Det vill säga genom fallstudiens inledande 

litteratursökning kunna konstruera intervjufrågor och efter intervjuerna kunna 

kartlägga SSBI-mognadsnivåer för samarbetsföretaget. Det praktiska bidraget förväntas 

bli en mognadsmodell som praktiskt kan användas av samarbetsföretaget och andra 

företag för att mer lyckat införa SSBI i verksamheten. Dock blir troligtvis 
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mognadsmodellen ett första bidrag till en mer allomfattande mognadsmodell eftersom 

den kommer tas fram genom samarbetsföretaget. Av den orsaken att det inte finns en 

mognadsmodell inom SSBI kan det här arbetet eventuellt ge en första inblick för företag 

i en mognadsmodell inom SSBI. Det leder in på det teoretiska bidraget som förväntas bli 

ett första teoretiskt bidrag till en mognadsmodell inom SSBI. Troligtvis kommer mer 

studier att behöva göras på andra företag och i andra branscher för att kunna skapa en 

mer allomfattande mognadsnivå inom SSBI. Däremot förväntas en första 

mognadsmodell inom SSBI att göras vilket i nuläget inte existerar i litteraturen och på 

det sättet genom det här arbetet täppa till en lucka i nuvarande litteratur inom SSBI.  
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4 Vetenskaplig metod 

I detta kapitel kommer den metod som kommer att användas för att svara på arbetets 

frågeställning att presenteras. Först kommer arbetets metodansats och arbetets 

vetenskapliga metod i form utav en fallstudie att beskrivas. Sist kommer arbetets 

datainsamling och dataanalys att förklaras.  

4.1 Kvalitativ metodansats 

Mätbara resultat lämpar sig bättre för en kvantitativ metodansats enligt Patton (2015). 

Av den orsaken att litteratursökningen och intervjun inte kommer att bestå utav siffror 

eller statistik som sammanställs kommer därför en kvalitativ metodansats vara mer 

lämplig än en kvantitativ forskningsansats i detta arbete. När en frågeställning är ställd 

med frågan ”hur” är även en kvalitativ metodansats lämpligast enligt Yin (2013). Det här 

arbetets frågeställning är ställt med frågan ”hur” vilket även talar för att en kvalitativ 

metodansats bör användas i detta arbete. En kvalitativ metodansats är även lämplig vid 

undersökande frågeställningar och fallstudier enligt Baxter et al. (2008). Det här arbetet 

kommer använda sig utav en fallstudie för att få djupare kunskaper om olika användare i 

ett företag genom intervjuer för att ta reda på deras åsikter och upplevelser av deras 

nuvarande arbetssätt. I och med att frågeställningen är ställd med den utredande frågan 

”hur”, att resultatet inte förväntas bli mätbart, att en fallstudie kommer att användas 

som vetenskaplig metod för att utreda och få djupare kunskaper till frågeställningen gör 

det en kvalitativ metodansats mest lämplig för det här arbetet.  

4.2 Fallstudie  

Modellen nedan beskriver arbetets valda vetenskapliga metod. Den kommer bestå utav 

en fallstudie som kommer att genomföras genom intervjuer. För att kunna konstruera 

intervjufrågorna relevanta för frågeställningen kommer först en mindre 

litteratursökning att göras för inskaffande av redan gjord forskning. Kapitlet 4.2.1 

kommer nedan att beskriva hur fallstudien är planerad att genomföras från en mindre 

teoretisk litteratursökning till arbetets resultat.  

Förarbete
Litteratursökning 

Intervjuer
Resultat

Kartlagt SSBI-mognadsnivå

Fallstudie 

Analys av empiri

 

Figur 3 - Arbetets vetenskapliga metod - egen modell 
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Anledningen till att en fallstudie valdes är för att det är en lämplig metod när en 

frågeställning är utformad med frågan ”hur” och kopplad till ett nutida fenomen (Yin, 

2013). I detta arbete är frågeställningen utformad med ”hur” vilket gör en fallstudie 

passande. En fallstudie är även aktuell när ett fenomen önskas studeras mer på djupet i 

en naturlig miljö (Berndtsson et al., 2008). Arbetets frågeställning handlar om att gå in 

mer på djupet för hur mognadsnivåer av SSBI kan kartläggas i en viss organisation. En 

organisation kommer därför att studeras för ett nutida fenomen vilket gör en fallstudie 

passande för detta arbete.  

Genom att göra en litteraturstudie tas redan gjord forskning av experter inom ett 

område tillvara på (Yin, 2013). Anledningen till att inte en litteraturstudie används i 

detta arbete är för att det inte finns särskilt mycket forskning inom frågeställningens 

område. Däremot kommer en mindre omfattande litteratursökning att göras inom 

ramarna för fallstudien eftersom den kommer ligga till grund för fallstudiens intervjuer 

och kartläggningen av samarbetsföretagets SSBI-mognadsnivå.  

4.3 Datainsamling  

Först kommer den mindre omfattande litteratursökningen att redogöras för i kapitel 

4.3.1 och därefter kommer intervjuerna att redogöras för i kapitel 4.3.2. Det är först i 

kapitlet genomförande själva genomförandet av arbetet beskrivs. 

 Litteratursökning  

Litteratur kommer att studeras för att få mer information för att kunna genomföra 

intervjuerna på ett relevant sätt för frågeställningen. Det finns två olika litteraturstudier, 

den ena är en komplex litteraturstudie och den andra en enklare litteraturstudie. Den 

komplexa har som syfte att hitta ett problem inför kommande studier medan en enklare 

har som syfte att skaffa sig mer teori inom ett område (Machi et al., 2016). I detta arbete 

kommer en enklare litteraturstudie att genomföras och kommer fortsättningsvis att 

benämnas som litteratursökning i detta arbete eftersom arbetets metod fortfarande är 

en fallstudie. Anledningen till att litteratursökningen är streckad i figur 3 i avsnitt 4.2 är 

för att visa på att ingen större litteraturstudie kommer att genomföras, eftersom 

arbetets metod är en fallstudie. Litteratursökningens syfte i det här arbetet är att skaffa 

en teoretisk grund inför intervjuerna för att utforma fallstudiens intervjufrågor av den 

teori som framkommer under litteratursökningen.  

För att samla teori för att kunna skapa intervjufrågor gjordes valet att inte använda 

enkäter eftersom det främst skulle gett svar i form utav sammanställda siffror som 

statistik enligt Berndtsson et al. (2008). Det skulle heller inte fungera ihop med den 

valda kvalitativa metodansatsen detta arbete har enligt (Patton, 2015). Förutom detta 

skulle det även bli mycket omfattande enkäter till experter inom SSBI för att kunna 

kartlägga SSBI-mognadsnivåer. Likaledes skulle det bli för tidskrävande att komma i 

kontakt med tillräckligt många sådana experter. Det öppnar även för missförstånd och 

en icke komplett undersökning för sitt syfte i och med att svaren blir kortare och för det 

mesta i kryssform. En intervju skulle emellertid ge djupare kunskaper inom SSBI och 
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därför vara mer lämplig till den kvalitativa metodansatsen (Patton, 2015). Däremot är 

problemet även där att det gäller att komma i kontakt med experter inom området vilket 

är en svåråtkomlig resurs men ett möjligt tillvägagångssätt. Valet gjordes till detta 

arbete att dock välja bort intervjuer i brist på tillräckligt många tillgängliga 

expertkontakter. En observation hade varit mycket lämpligt eftersom den valda 

metodansatsen är en kvalitativ studie enligt Berndtsson et al. (2008) och den aktuella 

metoden är en fallstudie (Yin, 2013). En observation skulle dock kräva en mer 

omfattande studie av hur olika användare arbetar med SSBI för en helhetsbild. Det gör 

att det inom ramarna för detta arbete blir den typen av förarbete för en teoribildning för 

komplex och tidkrävande. Valet gjordes slutligen att använda en litteratursökning för att 

samla in kunskap inför intervjuerna. Litteratursökningen kommer vara optimal för 

arbetets tidsintervall samt genomförbar eftersom högskolan i Skövde erbjuder 

databaser med vetenskapliga artiklar och tidskrifter.  

 Intervjuer  

Syftet med intervjuerna på samarbetsföretaget är att kartlägga vilken mognadsnivå som 

samarbetsföretaget internt befinner sig i gällande SSBI. Intervjuerna kommer att ske i 

både strategisk och operativ nivå samt i olika avdelningar för att få en bred bild av 

företagets arbete och behov av SSBI.  

För att undersöka och kartlägga samarbetsföretagets mognadsnivå inom SSBI gjordes 

valet att inte använda enkäter eftersom de skulle ge kortare och mindre utvecklade svar 

än i intervjuer. Metodansatsen är även kvalitativ vilket gör intervjuer mer passande än 

enkäter eftersom de öppnar upp för mer diskussion och ger på det sättet både djupare 

frågor och svar (Patton, 2015). En observation hade varit optimal även här eftersom 

arbetet är kvalitativt enligt Berndtsson et al. (2008) och eftersom den aktuella metoden 

är en fallstudie enligt Yin (2013). Men likt för litteratursökningen i föregående delkapitel 

skulle en observation kräva alldeles för mycket resurser i tid vilket inte gör det aktuell 

för detta arbete. En litteratursökning skulle vara optimal om det finns redan gjorda fall 

som går att studera gällande SSBI-mognadsnivåer eftersom litteratursökning handlar 

om att studera redan gjord forskning (Berndtsson et al., 2008). Litteraturen rörande 

arbetets område är dock knapphändig vilket gör att endast en litteratursökning inte 

skulle ge ett tillfredställande resultat. En intervju passar den kvalitativa metodansatsen 

eftersom den ger djupare kunskaper som inte är kvantifierbara (Patton, 2015) och 

fallstudien eftersom intervjun kommer att rikta in sig på en verksamhet nämligen 

samarbetsföretaget (Yin, 2013). Det är även ett lämpligt val med tanke på arbetets 

omfång och tidsram för att samla information om samarbetsföretaget rörande SSBI.    

Det finns olika typer utav intervjuer det vill säga stängda och öppna intervjuer. De 

stängda intervjuerna gör att respondenten får mindre utrymme för att vidareutveckla 

sig eftersom färre spontana frågor ges. Medan en mer öppen intervju öppnar upp mer 

för spontana frågor och svar (Berndtsson et al., 2008). Det här arbetet är kvalitativt och 

därför behövs djupare svar. Intervjuerna ska inte heller tappa den röda tråden utan det 
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ska fortfarande finnas ett tydligt syfte med intervjuerna och därför behövs en blandning 

mellan öppen och stängd intervju i detta arbete.  

Under intervjuerna kommer särskilda punkter från Vetenskapsrådet (2002) att tas 

hänsyn till och tillämpas. De punkterna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att 

respondenten blir informerad inledningsvis utav intervjun. Det kan handla om att 

informera om dess deltagande och syftet med intervjun. Respondenten ska också 

informeras om att intervjun närsomhelst kan avbrytas av denne om det önskas 

(Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet innebär att de medverkande, i detta fall 

intervjuernas respondenter, ska få bestämma över sitt eget deltagande. Det handlar om 

att få samtycke till att respondenten vill delta i en intervju (Vetenskapsrådet, 2002). 

Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter om respondenterna ska behandlas 

varsamt. Det ska inte vara möjligt för utomstående att få reda på information om 

respondenterna  (Vetenskapsrådet, 2002). Exempelvis kommer titlar att användas före 

namn i detta arbete eftersom det endast är intressant för arbetet att veta vilken roll 

respondenten har och inte vem personen är på personnivå. Nyttjandekravet innebär att 

uppgifter som samlas in om enskilda personer inte får användas i annat syfte än för 

studien i detta arbete (Vetenskapsrådet, 2002).   

Enligt Brooks et al. (2015) ska en mognadsmodell testas, exempelvis i en reell miljö. 

Mognadsnivåerna som kommer att konstrueras efter intervjuer som görs i en reell miljö 

vilket gör att mognadsnivåerna konstrueras efter en reell miljö. De kartlagda 

mognadsnivåerna kommer även att utvärderas med en sista avstämmande intervju med 

en BI-insatt anställd på samarbetsföretaget. Vilket kan ses som ett test av 

mognadsnivåerna i en reell miljö i och med att den BI-insatta anställda kan värdera 

arbetets resultat med sina BI-kunskaper och kunskaper om samarbetsföretaget.  

Företaget är ett medelstort företag. Det är tillräckligt stort för att kunna testa 

mognadsmodellen på olika roller och nivåer av företaget som operativ och strategisk 

nivå. Samtidigt som det går att få en relativt god överblick över företaget jämfört med 

om det arbetat flera hundra på företaget. Det gör att samarbetsföretaget passar detta 

arbete eftersom det gör det möjligt att kartlägga mognadsnivåer på olika nivåer och 

roller. Det är även ett företag som inte har genomfört ett SSBI-projekt men som är 

nyfikna på att utvecklas inom SSBI. Genom att kartlägga deras nuvarande rutiner ger det 

en inblick i hur de arbetar innan ett SSBI-projekt har genomförts samt att de behov som 

de själva ser för att nå SSBI är verkliga och inte efterkonstruerade som det eventuellt 

kan bli om ett företag har glömt eller försöker dölja vad de stötte på för problem innan 

de uppnådde SSBI. På detta sätt blir resultatet baserat på verkliga och nuvarande 

arbetsrutiner och behov.  

4.4 Dataanalys 

När kvalitativ data studeras för att skapa en teori kan kodning, som det ibland kallas, 

användas. Det innebär att data kategoriseras för att sedan kunna jämföras och det är en 
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tidskrävande process. Ofta kallar man den typen av dataanalys för kodning men det blir 

ett mycket brett begrepp enligt Green et al. (2007). Det som brukar kallas kodning i 

detta sammanhang består av fyra olika delar, som översatts från engelska till svenska i 

detta arbete med, fördjupning, kodning, kategorisering och skapande av teman (Green et 

al., 2007). 

Fördjupning handlar om att sätta sig in i det insamlade materialet. Om det är transskript 

från intervjuer är det en fördel om det är samma person som utfört intervjuerna som 

även gör resterande delar av dataanalysen eftersom det kan finnas ansiktsuttryck och 

andra signaler som endast uppfattats av den som var med under intervjuerna. De 

signalerna går annars förlorade om det är en annan person som arbetar med den 

insamlade datan (Green et al., 2007). 

Kodningen är steg två i dataanalysen och i det steget delas transkripten upp i olika delar. 

Olika delar av transkripten berör särskilda ämnen, vilket försöker förtydligas och 

märkas ut med en beskrivande kod (Green et al., 2007). Det kan handla om att olika 

stycken i transkripten handlar om olika områden och för att kunna få en överblick över 

vad som sagts i transcripten kan de olika områdena märkas ut. När det är gjort har en 

första kodning genomförts med utmärkande sammanfattande benämningar för vad de 

olika delarna i transkripten berör.  

När kodningen är klar i de olika transkripten börjar de olika delarna som markerats ut 

under kodningen att kategoriseras in i olika kategorier. Kategoriseringen ligger nära 

kodningen i dataanalysen och kan ses som en djupare form utav kodning (Green et al., 

2007). Det vill säga att det sen tidigare ut markerade områdena i transkripten 

kategoriseras in i olika kategorier för ännu tydligare kodning.  

Slutligen skapas teman av de olika kategorierna. De olika temana ska representera de 

olika kategorierna som funnits.  Temat ska helst vara beskrivande för de kategorier den 

består utav (Green et al., 2007). Det kommer ge en tydligare överblick över resultatet av 

kodningen.  
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5 Genomförande   

I det här kapitlet beskrivs hur den vetenskapliga metoden genomfördes under arbetet 

och sist kommer samarbetsföretaget att presenteras. 

5.1 Datainsamling 

Datainsamlingen bestod av en mindre litteratursökning samt intervjuer, följande i 

kapitlet beskrivs hur de genomfördes under arbetet.  

Litteratursökning 

Olika databaser fungerar olika vad gäller hur sökningar bör konstrueras, vilket gör att 

sökningarnas syntax har behövts anpassas beroende på databas. Däremot är orden 

nedan de ord som har använts i sökningarna i de olika databaserna.  

- ”Self-service business intelligence” eller ”SSBI”. 

- ”Business intelligence” eller ”BI”. 

- ”Maturity levels” eller ”Maturity model”. 

De databaser som främst har använts under arbetets gång är ”ScienceDirect” och 

”WorldCat Discovery”. Om en önskad artikel eller tidskrift inte har funnits tillgänglig i 

någon av de databaserna har även ”Google Scholar” kommit att användas som kopplats 

till högskolan i Skövdes databaser. Den typ av källor som främst har sökts efter i de olika 

databaserna är tidskrifter, konferenshandlingar och vetenskapliga artiklar.    

Intervjuer  

Intervjufrågorna utvecklades efter den information om SSBI som framkom under 

litteratursökningen. En pilotintervju genomfördes i samband med den första intervjun 

på samarbetsföretaget i och med att respondenten blev förfrågad om hur intervjun hade 

varit och om något kunde förbättras, som ett test för att se om frågorna gick att förfina 

och eventuellt göras tydligare för bästa möjliga resultat. Dock hade respondenten inga 

förbättringsförslag.  

Intervjufrågorna var en blandning mellan öppna och stängda intervjufrågor. De var 

utformade efter de olika områden som intervjun genomfördes inom med olika punkter.  

Inledande under intervjun började frågor ställas kring varje område men ibland berörde 

respondenten flera frågor i ett svar vilket gjordes att vissa frågor hoppades över, medan 

det ibland blev aktuellt med följdfrågor inom områden som från början inte var 

planerade men som tillförde information till arbetet.   
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Undersökande intervju Undersökande intervju Avstämmande intervju 

Operativ Strategisk/taktisk Strategisk/taktisk 

Respondent 1 – R1 

Allmänna kunskaper 

Respondent 4 – R4  

 Allmänna kunskaper 

Respondent 7 – R7 

Goda analytiska kunskaper 

Respondent 2 – R2 

Goda tekniska kunskaper 

Respondent 5 – R5 

Goda tekniska kunskaper 

 

Respondent 3 – R3 

Allmänna kunskaper 

Respondent 6 – R6 

Goda analytiska kunskaper 

 

Tabell 1 - Översikt över genomförda intervjuer 

Intervjuer har skett med anställda på sammarbetsföretaget på både operativ och taktisk 

eller strategisk nivå på olika avdelningar i företaget. Det har genomförts sex stycken 

intervjuer med tre operativa anställda och tre stycken med taktiska eller strategiska 

anställda som är spridda över olika avdelningar inom samarbetsföretaget. Det gjorde 

även att respondenterna hade olika mycket tekniska färdigheter. I intervjun frågades 

respondenterna om hur de själva uppfattar sina tekniska och analytiska färdigheter. Det 

är det som ligger till grund för om respondenten beskrivs med goda tekniska eller 

analytiska kunskaper. Om respondenten inte ansåg sig ha några speciella kunskaper 

men allmänt kunnig inom området har de beskrivits med allmänna kunskaper i tabellen 

ovan. Innan själva intervjun genomfördes hölls en mindre presentation för 

respondenterna för att uppfylla och informera om informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Intervjuerna spelades in med 

respondenternas godkännande och efter att intervjuerna genomfördes transkriberades 

dem sedan efter ljudinspelningarna. Ljudinspelningarna raderades efter att 

transkriberingen hade genomförts.  

Den sista avstämmande intervjun skedde med en anställd med mer kunskaper inom BI 

för en validering utav arbetets resultat av en expert inom området med mycket 

arbetslivserfarenhet samt kunskaper om samarbetsföretaget som företag. Den intervjun 

genomfördes genom att fråga om den funna mognadsnivån var rimlig ur deras 

företagsperspektiv eller om något missuppfattats samt om de funna områdena ansågs 

rimliga ur en SSBI-synpunkt. Antalet intervjuer ansågs tillräckligt eftersom en form utav 

mättnad nåddes i svaren när flera respondenter nämnt samma saker flera gånger, samt 

att den avstämmande intervjun fungerade validerande av mognadsnivåerna och de 

funna områdena i mognadsmodellen. 

5.2 Dataanalys 

Intervjuernas transskript analyserades genom kodning av intervjusvaren för att nå ett 

resultat av dem. I den första fasen transkriberades de inspelade intervjuerna, vilket var 

en tidsödande process. Sedan lästes transkripten översiktligt för att få en första 

överblick över materialet. Transkripten delades sen upp efter de olika utmaningarna 

relaterade till självständiga användare för en bättre överblick och mer sammanhang av 

materialet under det resterande kodningsarbetet.  
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I kodningsfasen började sedan svaren att kodas efter vad de innehöll. De olika 

transkripten gicks igenom och de svar som innehöll relevans för arbetet fick en kod för 

vad de berörde för typ av ämne. Koden gjordes som en kommentar i marginalen intill 

svaret i dokumentet om vad det berörde för ämne.  

När svaren hade kodats delades de upp i olika kategorier. De olika svaren och dess kod, 

det vill säga kommentar i marginalen, lades in i ett dokument med en överskrift för vad 

svaret innehöll. De intervjusvar som hade en liknande kommentarer hamnade i samma 

kategori. Det gav en bättre överblick och en mer samlad bild av vad som sagts under 

intervjuerna.  

Slutligen skapades teman. De olika kategorierna delades upp i olika teman, för än mer 

tydlighet, som tillslut blev de 24 stycken områdena i resultatet för de fyra olika 

utmaningarna relaterade till självständiga användare. ”Visuella presentationer” är ett 

exempel på ett tema som skapats i detta arbete.  

För att tydligt visa på vilka respondenter som berört vilket ämne i sina svar gjordes 

tabeller i analysen för att visa en första översikt över den gjorda dataanalysen. Därefter 

skrevs sedan analysen i detta arbete med dataanalysen som grund.     

5.3 Samarbetsföretaget 

Samarbetsföretaget som fallstudien har genomförts i befinner sig inom IT-branschen 

och har ett 50-tal anställda i nuläget men fortsätter att utvecklas. Deras externa system 

som de erbjuder sina kunder behandlar stora datamängder och de erbjuder därför SSBI-

verktyg för att de lättare ska kunna utvinna viktig information. Internt arbetar de 

mindre omfattande med SSBI, men de har ett intresse av att kartlägga sina interna 

arbetsprocesser gällande beslutsunderlag för att eventuellt utveckla sitt interna SSBI-

arbete i framtiden, för ytterligare förädling av verksamheten.   
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6 Analys 

Nedan presenteras det som framkom ur litteratursökningen och genom intervjusvaren 

kartläggs företagets mognadsnivå relaterat till självständiga användare.  Hur de olika 

områdena i mognadsmodellen uppkommit samt vilken mognadsnivå de har avgörs av 

intervjusvaren.  

6.1 Litteratursökning 

I litteratursökningen påträffades Lennerholt et al. (2018) som gjort en litteraturstudie 

inom SSBI. Den litteraturstudien fick bli grunden till detta arbetes litteratursökning för 

att undvika att uppfinna hjulet på nytt. Utifrån den litteraturen har sedan 

intervjufrågorna utformats. Nedan presenteras en överblick i tabellform av den 

litteraturstudie som Lennerholt et al. (2018) har gjort för självständiga användare. De 

fyra utmaningar relaterade till självständiga användare beskrivs i nedanstående tabell.  

Litteratur Utmaning 1 Utmaning 2 Utmaning 3 Utmaning 4 

Imhoff et al. (2011)     

Alpar et al. (2016)     

Eckerson (2012)     

Stodder (2015)     

Johannessen et al. (2016)     

Schlesinger et al. (2015)     

Spahn et al. (2008)     

Sulaiman et al. (2013)     

Tabell 2 - Litteratursökning baserad på Lennerholt et al. (2018) 

Valet gjordes att avgränsa och endast utgå från de utmaningar som berör användare 

från litteraturstudien av Lennerholt et al. (2018) eftersom arbetet är en fallstudie. 

Utmaningarna som är relaterade till data kan bli mer tekniska och kräva andra typer av 

metoder som experiment för ett tillfredställande resultat. Däremot ansågs de 

användarrelaterade utmaningarna falla sig naturligt för fallstudiens intervjuer för ett 

tillfredställande resultat eftersom respondenterna kan redogöra för sitt arbetssätt och 

sina behov. Avgränsningen gjorde även arbetet rimligt med tanke på dess tidsram.  

Utmaning 1 – Göra BI-verktyg lätta att använda 

Den första utmaningen handlar om att göra BI-verktyg lätta att använda även för mer 

allmänna användare med färre tekniska kunskaper. Om BI-verktygen inte är lätta att 

använda kan användare istället göra andra egna analyser vilket kan leda till felaktiga 

beslut. Faktabaserade beslut är att sträva efter för mer korrekta beslut. Genom att fler 

användare kan utföra arbeten i BI-verktyg utan hjälp ökar det effektiviteten eftersom 

beslutsunderlag blir mer tillgängliga och snabbare beslut kan tas (Lennerholt et al., 

2018). Den här utmaningen är enligt Imhoff et al. (2011) en av fyra huvudmål att 

uppfylla inom SSBI och enligt Spahn et al. (2008) är det en stor utmaning med SSBI att få 

verktygen anpassade till användare med mindre tekniska kunskaper för att de själva ska 

kunna ta fram sina beslutsunderlag. Utvecklingen går emot att allt fler användare i olika 
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organisationer får mer behov av data och att själva kunna anpassa dataanalyser till 

deras egna behov (Stodder, 2015). Det finns olika SSBI-lösningar som ger olika hög grad 

av självständighet hos användarna. I den lägsta nivån får användaren tillgång till redan 

skapade dataanalyser, i den mellersta nivån får användaren tillgång till att själv kunna 

skapa vissa dataanalyser och i den högsta nivån ska användaren kunna skapa och 

integrera sina egna datakällor inför dataanalyser (Alpar et al., 2016). När användare 

själva börjar ta fram sina egna dataanalyser är det av stor vikt att de har förståelse för 

datan som de använder sig utav enligt Schlesinger et al. (2015).  

Utmaning 2 – Göra BI-resultat lätta att konsumera och förbättra 

Datan måste vara enkel för användarna att förstå för att de ska kunna bli självständiga. 

Resultaten i BI-verktygen måste kunna presenteras i de format, den apparat och det 

gränssnitt som önskas av användaren. BI-verktygen ska finnas i mer visuella alternativ 

för att mindre tekniska användare ska kunna använda verktygen utan att använda något 

programmeringsspråk. Det ska även finnas sätt som underlättar för en allmän 

användare att modifiera data i analyser utan att ha specifika tekniska kunskaper. Datan 

måste även vara enkel för användare att analyser i och med att allmänna användare inte 

alltid har tiden att sätta sig in i datan. Därför behövs olika former utav information om 

datan finnas tillgänglig för att de ska kunna analysera och använda den på rätt sätt för 

mer korrekta slutsatser (Lennerholt et al., 2018). Den här utmaningen är enligt Imhoff et 

al. (2011) en av fyra huvudmål att uppfylla inom SSBI och mycket viktig eftersom 

användare behöver kunna ta till sig information eftersom det annars kan leda till 

felaktiga beslut. Mer visuella presentationer och hjälpmedel hjälper fler användare att 

kunna utnyttja data eftersom det bland annat krävs mindre tekniska färdigheter i hur 

datan är strukturerad (Stodder, 2015). Enligt Schlesinger et al. (2015) är förståelsen för 

vad den använda datan innebär av stor vikt för att en användare ska kunna ta till sig 

informationen på ett korrekt sätt.  

Utmaning 3 – Ge rätt verktyg till rätt användare 

Olika användare har olika behov av komplexitet och flexibilitet av ett BI-verktyg. 

Allmänna användare kan uppleva avancerade användares verktyg för svårhanterliga 

medan de avancerade användarna kan uppleva de allmänna användarnas verktyg för 

enkla för att kunna utföra mer avancerade analyser. Olika användare behöver olika BI-

verktyg där användarnas krav och olika färdigheter har tagits hänsyn till (Lennerholt et 

al., 2018).  Balansgången mellan komplexitet och flexibilitet nämns även av Alpar et al. 

(2016). Mönstret att komplexitet används i mer tekniska sammanhang och flexibilitet i 

mer BI-inriktade sammanhang kan urskiljas i Alpar et al. (2016). Införskaffning av ett 

och samma BI-verktyg till alla användare med olika mycket färdigheter inom IT och BI 

är inte heller att föredra enligt Eckerson (2012) eftersom olika användare behöver olika 

mycket flexibilitet och komplexitet i verktygen. En vanlig svårighet med SSBI-verktyg för 

användare att använda sig utav både strukturerad och ostrukturerad data, vilket gör att 

verktygen behöver anpassas efter användarens behov och kunskaper (Stodder, 2015). 

Det finns olika typer av lösningar som ger olika behov av komplexitet och flexibilitet i 

analyserna. I den lägsta nivån av verktyg finns olika former av protokoll men mycket låg 
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komplexitet och flexibilitet, efter det kommer standardrapporter, rapporter för särskilda 

syften, OLAP, planering och på hösta nivån av komplexitet och flexibilitet finns data 

mining (Sulaiman, 2013).   

Utmaning 4 – Utbilda användare i att välja ut, tyda och analysera data inför 

beslutsfattande 

Främst behövs det träning för hur data kan analyseras av allmänna användare. Det finns 

en tendens att användare annars hittar ”bevis” som stödjer deras ståndpunkt istället för 

att utvärdera resultaten som kanske egentligen säger någonting annat. Genom att 

erbjuda träning kan användare få större färdigheter och kunskaper för att utföra mer 

korrekta analyser av datan (Lennerholt et al., 2018).  Det handlar främst om att ge mer 

kunskaper i hur visualiseringar kan användas mer effektivt (Eckerson , 2012). 

Användare bör uppmanas att utvecklas inom dataanalys och använda nya tekniker vart 

eftersom kunskapen ökar (Stodder, 2015). BI-verktygen kan vara lätta att använda men 

om inte förståelsen för data och dataanalyser finns blir inte beslutsunderlagen korrekta 

och stöttar inte en korrekt beslutsfattning (Johannessen et al., 2016).  

6.2 Intervjuer  

Nedan presenteras arbetets analys som uppkommit genom intervjuerna per varje 

utmaning som är relaterad till självständiga användare. Varje utmaning har en tabell 

som presenterar hur intervjusvaren har berört de olika områdena som uppkommit 

under intervjuarna.  

 Utmaning 1 – Göra BI-verktyg lätta att använda 

Nedan visas den tabell som skapats efter intervjusvaren gällande den första utmaningen. 

Olika områden inom utmaningen har identifierats i intervjusvaren och de respondenter 

som berört området har placerats i den kolumn som de beskriver sitt svar inom. Det kan 

vara om de är ett område som de har kvar att börjat utvecklat inom, ett område som de 

har börjat utvecklas inom eller ett område där de helt har uppnått ett utvecklat SSBI.  

Utmaning 1 – Göra BI-verktyg lätta att använda  

  

Identifierade områden 

Kvar att börja 

utvecklas inom 

Börjat  

utvecklas inom 

Utvecklats  

mer inom 

1 Datainsamling (R2, R4, R5) (R1-R6) R7 

2   Egna analyser  R1-R7  

3 Visuella hjälpmedel (R3, R5, R6) R1-R7  

4 Beslut efter data  R1-R7  

5 Underhåll av verktyg R1, R2, R4, R6, R7   

6 Webbaserat verktyg R3, R5, R6, R7    

7 Samlat verktyg R3, R6, R7   

Tabell 3 - Intervjusvar relaterade till utmaning 1 

1. Datainsamling  

Samtliga respondenter tycker att de kan få tillgång till den data som de behöver i 

nuläget. Dock gör flera respondenter egen datainsamling i Excel som R2 och R4. R5 
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menar på att verktygen kan vara hur lättanvända och innovativa som helst men att om 

inte rätt data finns insamlad och tillgänglig spelar det ingen roll hur bra verktygen i sin 

tur är. R4 efterlyser mer lättillgängliga översikter som lätt kan nås av alla inom företaget 

och molntjänster kommer hjälpa till att göra mer data mer tillgänglig för dem i 

framtiden enligt R5. Följande citat visar på vikten av att rätt data samlas in till verktygen 

för om inte datan finns spelar det ingen roll hur lättanvända verktygen är.  

”Ibland vill man bryta ner informationen på ett sånt sätt så att det inte finns underlag att 

göra det, för till exempel att organisationen ser annorlunda ut idag än när lösningen 

byggdes upp. Så ibland får man börja ändra hur man sparar data för att senare kunna få 

tillgång till den informationen. Det är ett problem som verktygen i sig inte löser, bara, då 

kommer verktygen sekundärt” (R5).  

Under den avstämmande intervjun fastställdes att företaget har utvecklats mer än 

endast börjat utvecklas inom datainsamling eftersom de har mycket data och kan utföra 

de analyser de behöver. Det är svårt att veta när man har uppnått en tillräcklig 

datainsamling eftersom det alltid går att samla in mer data enligt R7.  

2. Egna analyser  

De samtliga operativa och mer strategiska användarna, R1-R6, använder sig alla av 

någon form utav dataanalys. De kan ta fram standardrapporter genom ett affärssystem 

där de inte behöver använda sig utav programmeringskod. Även en översiktsida finns 

tillgänglig i Excel för en överblick som automatiskt uppdateras från olika system. 

Samtliga respondenter kan även göra vissa egna analyser och datapresentationer i Excel 

av egeninsamlad data eller hämtad data från system. Respondenterna R1, R3, R4 och R6 

använder sig främst utav affärssystemet för att hämta data och standardrapporter. De 

mer tekniska användarna R2 och R5 hämtar hellre data direkt från olika databaser och 

använder sig sällan utav affärssystemet för att hämta data. Följande citat exemplifierar 

att användare själva kan få tillgång till data i affärssystemet och göra dataanalyser i 

Excel.  

”Vi har ett verktyg där jag kan ta fram rapporter eller om jag hämtar data därifrån och 

skapar en egen rapport” (R3).  

Under den avstämmande intervjun fastställelse att samarbetsföretaget har börjat 

utvecklas i att användare kan utföra egna analyser utan IT. Dock finns 

förbättringspotential i verktygen men användarna har tillgång till den data som de 

behöver i nuläget.  

3. Visuella hjälpmedel 

R3 hoppas på att ett mer visuellt tilltalande verktyg kommer leda till att fler ska lockas 

till att använda verktyget och utföra fler databaserade beslut. R6 säger att det finns vissa 

visuella hjälpmedel i nuvarande affärssystem, som finns tillgängligt för R1-R6, för att 

välja och ändra vissa dimensioner men att det är något som de behöver utveckla mer för 

att kunna bli mer tidseffektiva. På liknande sätt förespråkar R5 mer satsningar i 
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framtiden på mer visuella verktyg internt inom företaget i och med att de växer och får 

andra behov än i nuläget. R5 föredrar själv dock att hämta data direkt från olika 

databaser istället för att använda visuella hjälpmedel som affärssystemet men efterlyser 

något hjälpmedel för att kunna välja ut data mer effektivare vid stora datamängder. 

Följande citat visar på att det finns visuella hjälpmedel för användare som inte vill eller 

kan använda sig utav programmeringskod.  

”Vi har tillgång till verktyg men andra mindre tekniska avdelningar är bättre på att 

använda verktygen, att skriva kod känns mer naturligt och går snabbare för oss” (R5).  

Under den avstämmande intervjun fastställdes att sammarbetsföretaget har börjat 

utvecklas inom visuella hjälpmedel i form utav affärssystemet. Däremot finns det 

utvecklingspotential men den grundläggande funktionaliteten av visuella hjälpmedel i 

affärssystemet finns.  

4. Beslut efter data  

R1-R5 menade på att de främst tar beslut efter erfarenhet men under intervjuerna 

framkom att samtliga använder data för att ta somliga beslut och använder sig av olika 

rapporter och sammanställningar. R6 som är en strategisk anställd var den som ansåg 

sig själv ta beslut mer efter data än efter erfarenhet. Samtliga respondenter tyckte att 

det var viktigt att kunna utföra olika dataanalyser och hade en vilja att lära sig mer inom 

området och utvecklas.  

”Det man känner igen kan man basera på erfarenhet men innan jag drar slutsatser där jag 

kanske har nån känsla då går jag in och hämtar data, för att ibland kan man ha 

förutfattade meningar och då är det farligt att basera det för mycket på magkänsla ” (R6). 

Under den avstämmande intervjun fastställdes att de har börjat utvecklas inom att ta 

beslut efter data eftersom samtliga respondenter oberoende av tekniska och analytiska 

kunskaper samt om de var mer operativa eller strategiska användare tog somliga beslut 

efter data.  

5. Underhåll av verktyg  

Det krävs en beställning hos IT för att kunna uppdatera standardrapporterna i 

affärssystemet vilket är omständligt enligt R1 och R4. R2 som är mer teknisk önskar att 

de hade mer tidseffektiva sätt att kunna uppdatera standardrapporterna. R4 och R6 

önskar att de kunde slippa att be om en ny beställning av IT och själva enklare kunna 

byta dimensioner i standardrapporterna även om det ibland finns stöd för att byta vissa 

dimensioner finns det inte samma stöd vid nya behov. R1 ser nya behov när företaget 

växer eftersom de i och med det uppkommer ny data och nya krav på 

standardrapporterna. Citatet nedan visar på att det främst är kod som behöver 

användas vid ändringar i standardrapporterna.  

”Ska de visa annorlunda resultat är det oftast kod som behövs” (R2). 
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Under den avstämmande intervjun fastställdes att samarbetsföretaget har kvar att 

utvecklas inom underhåll av verktyg eftersom det krävs programmeringskod vid nya 

behov av standardrapporter.   

6. Webbaserat verktyg  

Genom att göra verktygen mer webbaserade och inte ha dem lokalt på individers 

datorer vill R3 förbättra de nuvarande verktygen som används. Det är ett arbetssätt som 

respondenten i nuläget är med och testar i form utav ett nytt webbaserat teamverktyg 

för att eventuellt senare sprida det vidare i organisationen om det fungerar bra. Genom 

det webbaserade verktyget hoppas de lättare kunna sprida och nå data vart som helst 

enligt R3. R5 förespråkar också mer satsningar på webbaserade verktyg internt i 

företaget i framtiden för bättre tillgång till verktyg och beslutsunderlag. R6 förespråkar 

också webbaserade verktyg för att främja fler databaserade beslut i företaget. Följande 

citat beskriver det nuvarande arbetssättet och varför webbaserade verktyg är ett 

område som behöver utvecklas.  

”Till exempel skulle jag vilja se att vi går mer mot att istället för att skicka PDF-dokument 

och rapporter till en mottagare att en mottagare själv kan logga in i ett verktyg och få den 

informationen, och den personen skulle kunna göra lite olika val sen i verktyget för att få 

self-service på den sidan också” (R6).  

I den avstämmande intervjun fastställdes att samarbetsföretaget har kvar att börja 

utvecklas gällande webbaserade verktyg, som är ett område som uppkommit under de 

sex första mer undersökande intervjuerna.  

7. Samlat verktyg 

Ett samlat verktyg för tillgång till data och analysering av data i ett och samma verktyg 

är något som R3 efterlyser för mer tidseffektiv arbetsprocess. Likaså vill R6 lättare 

kunna sprida beslutsunderlag genom ett samlat verktyg där tillgång till data, analysering 

av data och även spridning av gjorda analyser kan göras i samma verktyg. Det vill säga 

istället för att skicka ut dataanalyser och sammanställningar via mail i PDF-format ses 

fördelar med ett samlat verktyg där analyser kan göras och sedan spridas till andra 

användare i ett och samma verktyg. Följande citat på nästa sida visar på att 

samarbetsföretaget kan vinna på en effektivisering av deras arbetssätt relaterat till 

analyser och beslutsunderlag.  

”Vi försöker finjustera och effektivisera tiden vi lägger ner på analyserna, vi får ju inte 

betalt för analys, därför vill vi göra det så snabbt som möjligt så vi faktiskt kan sälja mer 

tid.” (R3). 

Följande citat av samma respondent är ett exempel på hur samarbetsföretaget skulle 

kunna tidseffektivisera genom ett samlat verktyg.  

”Kanske har man ett verktyg som kan hämta data från olika ställen och man får tillgång 

till dom alla på ett ställe, jag går hit och här finns all data jag behöver” (R3).  
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Under den avstämmande intervjun fastställdes att samarbetsföretaget har kvar att börja 

utvecklas för ett samlat verktyg för att göra arbetsprocesser mer tidseffektiva, vilket 

även ger ett mer lättanvänt verktyg för användarna.  

 Utmaning 2 – Göra BI-resultat lätta att konsumera och förbättra 

Nedan visas den tabell som skapats efter intervjusvaren gällande den andra utmaningen. 

Olika områden inom utmaningen har identifierats i intervjusvaren och de respondenter 

som berört området har placerats i den kolumn som de beskriver sitt svar inom. Det kan 

vara om de är ett område som de har kvar att börjat utvecklat inom, ett område som de 

har börjat utvecklas inom eller ett område där de helt har uppnått ett utvecklat SSBI. 

Utmaning 2 – Göra BI-resultat lätta att konsumera och förbättra  

  

Identifierade områden 

Kvar att börja 

utvecklas inom 

Börjat  

utvecklas inom 

Utvecklats  

mer inom 

8 Tillgång till data (R2, R4, R5) (R1-R6) R7 

9 Information om data  R1-R7  

10 Visuella presentationer (R1, R2, R4) R1-R7  

11 Hämta data (R1, R2, R6) R1-R3, R5-R7  

12 Modifiera data R1, R2, R4, R6, R7   

13 Samlat verktyg R3, R6, R7   

14 Webbaserad analys R3, R5, R6, R7   

Tabell 4 - Intervjusvar relaterade till utmaning 2 

8. Tillgång till data  

I och med att företaget växer ser R2 och R5 även ett växande behov av att samla in mer 

data medan R1 och R6 förutspår att nya dimensioner kan behövas i 

standardrapporterna från affärssystemet. Emellertid samlar R2, R4 och R5 ibland in 

egen data i Excel för att kunna göra uppföljningar och analyser. R3 ansåg sig ha tillgång 

till den data som behövs. Följande citat beskriver hur datainsamling kan påverkar hur 

det blir enklare för en användare att ta till sig information.  

”Det krävs mycket indata och olika kategoriseringar av typer. Hade vi haft fler 

dimensioner hade det varit enklare för mig. Skulle först och främst förmodligen börja 

lägga till ytterligare metadata för att göra det enklare att ta fram information” (R2).  

I den avstämmande intervjun fastställdes att samarbetsföretaget ändå har utvecklats 

mer inom tillgång till data eftersom de kan utföra de nödvändiga analyserna som 

behövs. Dock finns det nya behov som uppkommer i och med att företaget växer vilket 

gör att det gäller att underhålla arbetet för att uppehålla den goda tillgången på data.  

9. Information om data 

De operativa respondenterna, R1-R3, använder inga särskilda datadefinitioner inför sina 

analyser. De olika begreppen i datan från systemen är något som de fått lära sig utantill 

under sin tjänstetid enligt R1 och R2. Däremot menar R3 att datan förklarades i början 

av tjänsten. R1 anser att det blir mer och mer att lära sig utantill när företaget växer och 

förutspår att de kommer behöva nya hjälpmedel och verktyg i framtiden. De strategiska 



28 

respondenterna är mer bekanta med olika datadefinitioner på olika begrepp. R4 nämner 

att de har en plats där de samlar och beskriver olika begrepp som de använder internt. 

Dock kan alla användare gå in och ändra i definitionerna, vilket gör att R4 helst skulle 

vilja se mer konstanta datadefinitioner. R5 är mycket teknisk i sitt arbete och menar på 

att de arbetar med datadefinitioner men att det ibland kan bli uppdelade för olika 

projekt och avdelningar men att de arbetar för att få dem mer allmänt spridda inom 

företaget. Däremot är R6 som är strategisk och främst analytisk inte lika bekant med att 

de finns samlat olika datadefinitioner för olika begrepp. R5 menar att det fungerar som 

det är i nuläget men att det är viktigt att en användare förstår vad som kan analyseras 

för att få ut ett korrekt resultat av sina analyser. Särskilt i framtiden i och med att deras 

verksamhet växer och det blir mer komplicerad data.  

”Vi har en internt intranätsida där vi kan lägga upp allt sånt som definitioner, ibland är 

det inte enhetligt över hela verksamheten utan vissa grejer blir väldigt projektspecifika. 

Sen kan det även skilja mellan olika avdelningar men det tror jag att vi blir bättre och 

bättre på” (R5).  

Under avstämningsintervjun fastställdes att information om data är något som 

samarbetsföretaget har börjat utvecklas inom eftersom det finns definitioner på ett 

intranät och andra mindre tekniska användare har fått datan förklarad för sig.  

10. Visuella presentationer 

R1 menar att det främst är presentationer i tabellform i affärssystemet. Samtliga 

respondenter R1-R6 kan utföra olika visuella datapresentationer i Excel. Dock menar R2 

att det vore roligare med mer ”flashiga” datapresentationer men att det i nuläget inte 

behövs för att kunna utföra arbetet korrekt. R3 trivs med hur de arbetar i dagsläget men 

däremot testar respondenten ett nytt webbaserat teamverktyg som kommer generera 

mer visuella presentationer. R3 hoppas på att datan blir tydligare presenterad jämfört 

med presentationen i nuvarande lösningar i och med att den blir mer färgkodad. 

Tydligare datapresentationer hoppas R3 ökar tidseffektiviteten eftersom det blir 

enklare att ta till sig datan. R4 ser också nytta med visuella presentationer eftersom det 

blir lättare att ta till sig data och skulle önska mer överblickar som den som R6 varit med 

och utvecklat i Excel.   

”Även om datan är den samma, är hur den presenteras en stor skillnad. Hur man visuellt 

ser datan spelar faktiskt stor roll. Har man inga mellanslag eller kolumner och alla 

bokstäver är svarta är det svårt att identifiera den data man tycker är viktig. Men om man 

har bra avstånd, färgmönster och själv kan lägga till färgkodning är det enklare att hitta 

vad man söker, då är det mer visuellt. Bara utseendet spelar stor roll ” (R3).  

I den avstämmande intervjun fastställdes att samarbetsföretaget har börjat utvecklas 

inom visuella presentationer eftersom de kan hämta standardrapporter, se automatiskt 

uppdaterad överblick i Excel och även göra egna visuella datapresentationer i Excel. De 
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har dock förbättringspotential i och med att standardrapporterna främst består av 

tabeller.  

11. Hämta data 

R3 och R5 är nöjda med vilka filformat som finns tillgängliga att välja mellan medan R1, 

R2 och R6 uttrycker att det inte alltid går att välja vilket filformat som behövs när data 

utvinns ur affärssystemet. R2 med mer tekniska färdigheter hämtar data hellre direkt 

från en databas för att få datan i önskat format. R1 är något besvärad över att en del 

rapporter endast finns i PDF-format när behov av Excel-format behövs. R6 menar att de 

borde utveckla vilka filformat som data hämtas på för att i vissa fall slippa konvertera 

om data till lämpligt filformat. Dagens arbetssätt fungerar enligt R6 eftersom de är vana 

att arbeta på det sättet. Däremot vill de hitta effektivare sätt att hämta data på för att det 

i framtiden kan behöva vara mer tidseffektiva eftersom företaget växer och datan blir 

allt mer omfattande och komplex. Följande citat visar på att önskat filformat inte alltid 

uppfylls.  

”Man vill ju få det till Excel” (R1).  

Under den avstämmande intervjun fastställdes att samarbetsföretaget ändå börjat 

utvecklats inom hämtning av data eftersom det främst gäller ekonomisk data som 

endast presenteras i PDF-format.  

12. Modifiera data 

Det blir mer behov av nya typer av rapporter när företaget växer enligt R1. Nya behov i 

form utav att göra affärssystemet mer dynamiskt har märkts enligt R2. Mindre 

ändringar kan göras av mindre tekniska användare i standardrapporten om den är 

byggd för att stötta det enligt R2 och R6. Däremot vid nya ändringar i en 

standardrapport görs en intern beställning enligt R1 och R4. Det gynnar inte att 

användarna själva kan modifiera standardrapporterna efter behov. Följande citat visar 

på att det är svårt för användare med färre tekniska kunskaper att ändra i 

standardrapporterna.  

”Standardrapporter kan man inte få på något annat sätt liksom. Än så länge har det inte 

varit några större grejer men antar att det kommer nu när vi blir fler och fler” (R1).  

Under den avstämmande intervjun fastställdes att samarbetsföretaget har kvar att börja 

utvecklas inom att kunna modifiera data på grund av att en beställning av en IT-

avdelning behövs.  

13. Samlat verktyg 

Likasom att det blir enklare att använda ett verktyg om det är ett samlat verktyg kan det 

bli enklare att ta till sig och analysera informationen om det finns tillgängligt i ett och 

samma verktyg, vilket också leder till tidseffektivisering enligt R3. De satsar på att bli 

mer tideffektiva för att kunna lägga arbetstid på annat än dataanalyser. R6 tycker det är 

viktigt att datan är lättillgänglig och skulle i framtiden gärna se i och med att företaget 
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växer ett mer effektivt sätt att kunna hämta data och analysera data på i ett samlat 

verktyg för enklare konsumtion av data. Följande citat exemplifierar att det blir enklare 

för användaren att arbeta med data om flera datakällor och hjälpmedel för analysering 

av data befinner sig i ett och samma verktyg.  

”Jag skulle önska att vi hade ett verktyg där jag skulle kunna välja vilka datakällor jag 

använder och då kan man ju snabbt med ett knapptryck uppdatera en period till exempel 

för annars är ju det man gör att manuellt flytta över data från ett verktyg till ett annat” 

(R6). 

I den avstämmande intervjun fastställdes att samarbetsföretaget inte har hunnit börja 

utvecklas inom ett samlat verktyg under den här utmaningen eftersom det inte finns ett 

verktyg som stöttar den funktionaliteten.  

14. Webbaserad analys 

På samma sätt som att verktyget kan vara webbaserat för att bli mer lättanvänt kan de 

även ge fördelar i att det blir lättare för användare att mer effektivt kunna ta del utav 

information. R3 vill flytta bort verktygen från lokala verktyg till verktyg som kan nås av 

alla inom verksamheten genom exempelvis webbaserade verktyg. Genom att göra 

sådana satsningar hoppas de lättare kunna få tillgång till data och analyser samt lättare 

sprida analyser till andra. R5 och R6 förespråkar även webbaserade verktyg för att 

lättare kunna sprida analyser och främja datadrivna beslut. Följande citat beskriver att 

det finns fördelar med att ha information mer lättillgängligt, vilket webbaserade 

analyser skulle ge, som även förenklar för användare att ta till sig data. 

”Vi växer som bolag och lättillgänglig information gör att man får mer tid för att just 

analysera informationen istället för att få fram informationen” (R6).   

I den avstämmande intervjun fastställdes att webbaserade analyser inte är ett område 

som samarbetsföretaget har börjat utvecklas inom än men att de håller på att testa nya 

webbaserade arbetssätt.  

 Utmaning 3 – Ge rätt verktyg till rätt användare 

På följande sida visas den tabell som skapats efter intervjusvaren gällande den tredje 

utmaningen. Olika områden inom utmaningen har identifierats i intervjusvaren och de 

respondenter som berört området har placerats i den kolumn som de beskriver sitt svar 

inom. Det kan vara om de är ett område som de har kvar att börjat utvecklat inom, ett 

område som de har börjat utvecklas inom eller ett område där de helt har uppnått ett 

utvecklat SSBI. 
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Utmaning 3 – Ge rätt verktyg till rätt användare  

  

Identifierade områden 

Kvar att börja 

utvecklas inom 

Börjat  

utvecklas inom 

Utvecklat  

SSBI 

15 Rätt data  (R5) R7 

16 Utföra analyser  R1-R7  

17 Komplexitet (R1-R5) R1-R7  

18 Olika användare  R1-R7  

19 Flexibilitet R1, R3-R7   

Tabell 5 - Intervjusvar relaterade till utmaning 3 

15. Rätt data 

R5 ser inga bekymmer för sin egen del med de nuvarande verktygen men för att 

verktygen ska fungera bra, oavsett vilka, bygger det på att rätt data samlas in och 

förespråkar att de bör uppdatera vilken data som samlas in i och med att företaget växer 

och får nya behov. Följande citat förklarar mer ingående vikten av att ha rätt data i 

verktygen.  

”Ibland vill man bryta ner informationen på ett sånt sätt så att det inte finns underlag att 

göra det, för till exempel att organisationen ser annorlunda idag än när lösningen byggdes 

upp. Så ibland får man börja ändra hur man sparar data för att senare kunna få tillgång 

till den informationen. Det är ett problem som verktygen i sig inte löser, bara, då kommer 

verktygen sekundärt” (R5).  

I den avstämmande intervjun fastställdes att samarbetsföretaget har börjat utvecklas 

mer inom att ge rätt data till rätt användare. I och med att det är viktigt att erbjuda rätt 

verktyg till rätt användare måste datan som erbjuds i verktygen också vara rätt data till 

rätt användare.  

16. Utföra analyser 

De tre mer operativa respondenterna, R1, R2 och R3, anser själva ha rätt analytiska 

verktyg för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Det verktygen är främst ett 

affärssystem och Excel. När nya behov av standardrapporter i affärssystemet 

uppkommer får de dock svårt att kunna utföra de analyserna själva utan inblandning av 

en IT-avdelning vilket gör att de behöver be om rapporter. De mer strategiska 

respondenterna, R4, R5 och R6, tycker att det fungerar bra som det är idag eftersom de 

kan använda de verktyg som de har och de kan ur dem få ut den önskade informationen 

som de söker i verktygen. Dock gäller samma sak för R4 och R6 att de behöver be om 

hjälp av IT-avdelningen vid behov av nya standardrapporter. Följande citat visar på att 

användare kan utföra de analyser som behövs i nuläget. 

”Men när man skapar sig en rutin så håller man sig ofta vid det och ger sig inte tid att titta 

på något annat, det fungerar för mig” (R2).  

I den avstämmande intervjun fastställdes att samarbetsföretaget har börjat utvecklas 

inom att verktygen stöttar att användarna kan utföra analyser i dem även om det finns 

förbättringspotential vid nya behov av standardrapporter.  
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17. Komplexitet  

R2 och R5 som är något mer tekniskt kunniga och som utövar programmeringsspråk i 

sitt arbete använder ibland olika databaser för att hämta data medan de övriga 

respondenterna främst hämtar data i ett affärssystem och gör uppställningar i Excel. 

Alla använder samma analysverktyg, förutom affärssystemet, nämligen Excel. Samtliga 

respondenter tycker att det fungerar bra i nuläget men R1 anser det svårt för en 

nyanställd att ta över arbetet vilket tyder på något komplexa arbetsrutiner kring 

verktygen. R3 fick lära sig mycket i början i sin tjänst vilket också kan vara ett tecken på 

hög komplexitet i verktyget. Respondenterna R2, R4 och R5 vill göra fler typer av 

analyser i verktygen. Följande citat visar på att det fungerar i nuläget men att det finns 

förbättringspotential i form av mer anpassade verktyg i form av komplexitet.  

”Ja det funkar ganska bra för jag är inne i rutinen, men för någon annan som inte är så 

inne i rutinen sen så ska man nog hitta ett enklare sätt, men vet man exakt vart man ska 

hitta siffrorna så funkar det ju” (R1).  

Under den avstämmande intervjun fastställdes att samarbetsföretaget har börjat 

utvecklas inom komplexitet i verktygen eftersom samtliga respondenter kan utföra sitt 

arbete men att det bland annat finns förbättringspotential vid behov av nya analyser.  

18. Olika användare   

Det är främst ett affärssystem och Excel som respondenterna använder sig utav för att 

utföra sina dataanalyser. R1 och R3 anser sig själva inte kunna något specifikt 

programmeringsspråk och kan välja att arbete med affärssystemet medan R2 har mer 

programmeringsvana och hämtar ibland data istället direkt från olika databaser. De mer 

strategiska R4 och R6 använder sig utav affärssystemet likt de operativa användarna 

och gör egna analyser i Excel. R5 och dennes team är mer tekniska och använder inte 

affärssystemets olika visuella verktyg utan föredrar att hämta datan direkt ur olika 

system och databaser med hjälp utav programmeringskod. Beroende på hur användarna 

föredrar att arbeta kan de välja olika tillvägagångssätt med mer eller mindre 

programmeringsspråk. Följande citat visar på att det finns olika arbetssätt beroende på 

hur mycket programmeringsvana som användaren besitter.  

”Vi har tillgång till verktyg men andra mindre tekniska avdelningar är bättre på att 

använda verktygen, att skriva kod känns mer naturligt och går snabbare för oss” (R5).  

Under den avstämmande intervjun fastställdes att sammarbetsföretaget har börjar 

utvecklas gällande olika verktyg till olika användare i och med att det finns ett val 

mellan att arbeta direkt i databaser eller i ett affärssystem.  

19. Flexibilitet 

R5 som är mer teknisk och helst hämtar data direkt i olika databaser upplever vissa 

bekymmer med att kunna navigera vilken data som är mest aktuell vid stora 

datamängder vilket gör att det kan bli tidsödande att välja ut rätt data inför analyser. 

Däremot behöver R1, R3, R4 och R6 göra beställningar vid nya behov i 
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standardrapporter. R6 med goda analytiska kunskaper anser att det fungerar bra på det 

sättet de arbetar i nuläget men att de inom ett till två år kan behöva utveckla något nytt. 

De nya verktygen borde främst bli mer tidseffektiva och flexibla enligt R6. Följande citat 

visar på behovet av mer flexibilitet i analyserna hos de mindre tekniska användarna.  

”Jag tror att det skulle kunna göras mer effektivt och flexibelt just för att jag tror att vi har 

datan där, vi behöver bara börja använda ett verktyg. Då kan man se vilken data som finns 

och experimentera och skapa olika rapporter i det verktyget” (R6).  

I den avstämmande intervjun fastställdes att samarbetsföretaget har kvar att börja 

utvecklas gällande flexibilitet i analyser eftersom tekniska användare upplever för 

mycket flexibilitet och andra mindre tekniska för lite flexibilitet i sina analyser.  

 Utmaning 4 – Utbilda användare i att välja ut, tyda och analysera data 

inför beslutsfattande 

Nedan visas den tabell som skapats efter intervjusvaren gällande den fjärde utmaningen. 

Olika områden inom utmaningen har identifierats i intervjusvaren och de respondenter 

som berört området har placerats i den kolumn som de beskriver sitt svar inom. Det kan 

vara om de är ett område som de har kvar att börjat utvecklat inom, ett område som de 

har börjat utvecklas inom eller ett område där de helt har uppnått ett utvecklat SSBI. 

Utmaning 4 – Utbilda i att välja ut, tyda och analysera data inför beslutsfattande 

  

Identifierade områden 

Kvar att börja 

utvecklas inom 

Börjat  

utvecklas inom 

Utvecklat  

SSBI 

20 Tolkning av data (R2, R4, R5)  R7 

21 Risker och möjligheter (R3, R4) R7  

22 Interna utbildningar (R1-R2, R4-R6) R3, R7  

23 Företagskultur  R6, R7  

24 Nyheter inom området R1, R2, R6, R7   

Tabell 6 - Intervjusvar relaterade till utmaning 4 

20. Tolkning av data 

R2 önskar även att lära sig mer om hur data kan tolkas och det ser även R4 ett behov av 

om företaget utvecklas och får nya och fler behov av dataanalyser. R5 uttrycker en vilja 

av att kunna lära sig mer och ta tillvara mer på den data som finns tillgänglig vilket visas 

i följande citat. 

”Jag tycker ju sånt är kul att dra nytta av data och man blir aldrig fullärd” (R5).  

I den avstämmande intervjun fastställdes att samarbetsföretaget har utvecklats mer 

inom tolkning av data. I de sex första intervjuerna ställdes frågan efter utbildningar men 

det erbjuder inte samarbetsföretaget de anställda. Däremot arbetar de mycket 

tillsammans med att tolka data och har ofta möten gällande hur datan ska tolkas och 

vilka åtgärder som behövs för att undvika suboptimeringar enligt R7. Av den 

anledningen att de arbetat aktivt med att tolka data fastställdes att de utvecklats mer 

inom tolkning av data än endast börjat utvecklas inom det.  
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21. Risker och möjligheter  

Det är lätt att hamna i rutiner och bli hemmablind vilket gör att det kan vara bra att få 

lite ny färsk inspiration för att kunna utnyttja datan optimalt enligt R3. Mer information 

om risker som finns med att utföra egna analyser av data efterlyses av R4 eftersom det 

krävs viss förståelse av datan för att kunna analysera den korrekt. Följande citat på 

nästa sida beskriver hur ny input av information kan leda till nya möjligheter.  

”Det kan finnas behov av analys som jag inte utnyttjar, sitter man på en generell 

utbildning, kan man kanske identifiera något som man kanske egentligen borde hittat. När 

man är van att göra vissa analyser är det kanske inte alltid så att man hittar nya 

möjligheter” (R3). 

I den avstämmande intervjun fastställdes att samarbetsföretaget har börjat utvecklas 

inom risker och möjligheter med dataanalyser i och med att de ofta diskuterar 

dataanalyser i olika möten. Däremot är det mer fokus på tolkning av data än på ny 

inspiration och generella risker som finns med dataanalyser i ett utbildande syfte.  

22. Interna utbildningar 

R1, R2, R4, R5 och R6 känner inte till några interna utbildningar gällande analyser av 

data inom samarbetsföretaget. Däremot fick R3 viss träning i början av sin tjänst för att 

lära sig om datan och vilka rapporter som behövs. Följande citat är beskrivande för hur 

en anställd fått en form utav utbildning i början av sin tjänst för att komma in i sin nya 

arbetsroll. 

”Ja visst när man börjar i en ny roll får man träning i vilka rapporter man behöver få ut, 

det ingår i min rollbeskrivning vilka rapporter jag behöver ta ut, och den som var innan 

mig gjorde på samma sätt” (R3).  

I den avstämmande intervjun fastställdes att samarbetsföretaget har börjat utvecklas 

inom interna utbildningar eftersom nyanställda ges en form utav utbildning. Däremot 

finns förbättringspotential i generella utbildningar.  

23. Företagskultur  

R6 förmedlar gjorda analyser och förmedlar vikten av att använda sig utav dataanalyser. 

Samtliga respondenter, R1-R6, oavsett om de arbetar operativt eller mer strategiskt 

använde sig utav någon form utav dataanalys. Följande citat visar på hur R6 försöker 

förändra företagskulturen.  

”Finns inslag i att utbilda, inte i hur, men vi har några saker som vi tycker är bra, vi följer 

olika trender gällande planering, beläggning och pipelines och sånna saker. Numera har vi 

det utöver det som är ett krav av ekonomisk rapportering, då har vi ändå fått in det i de 

olika teamen att det är regelbunden uppföljning. Där finns utbildningsinslag för att ge 

förutsättningar och motivera och förklara varför det är bra att ha historik och trender att 

kunna titta på” (R6). 
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I den avstämmande intervjun fastställdes att samarbetsföretaget har börjat utvecklas 

inom att förändra företagskulturen för att få alla att förstå vikten av datadrivna beslut. 

Eftersom samtliga respondenter använder sig av dataanalyser bör det ses som att 

samarbetsföretaget börjat utveckla sin företagskultur. 

24. Nyheter inom området 

R1 och R2 skulle vilja veta mer om nyheter och utvecklingen inom området, 

analysverktyg och dataanalys, eftersom det kan finnas nya mer utvecklade verktyg och 

metoder som inte känns till i nuläget. R6 känner sig mer bekväm med analyser och 

skulle därför gärna lära sig mer om olika verktyg som kommit inom området för att bäst 

kunna ta tillvara på datan. Följande citat visar på att det finns behov av att lära mer om 

vilka typer av verktyg som finns.  

”Främst gällande verktygen för jag är ganska medveten om vilken information som är 

relevant för att kunna ha lite pulsen på för att få ett bra beslutsunderlag” (R6).  

I den avstämmande intervjun fastställdes att samarbetsföretaget har kvar att börja 

utvecklas inom att utbilda om vilka nyheter som finns inom området relaterat till 

analysverktyg. Däremot är det något som de planerar att börja utvecklas i inom kort.  

 Mognadsnivåer  

Mognadsnivåerna framkom genom intervjuerna. Om en respondent uttryckte en önskan 

om ett framtida arbetssätt antogs de ha kvar att utvecklas inom det området. Det vill 

säga den högsta mognadsnivån för att nå SSBI. 

Om en respondent uttryckte ett befintligt arbetssätt antogs företaget ha börjat utvecklas 

inom området. Eftersom det är befintliga arbetssätt som de arbetar med i nuläget antogs 

de vara en något lägre mognadsnivå i och med att företaget aktivt inte börjat utveckla 

SSBI än men ändå hade vissa arbetssätt som kan anses stödja SSBI.  

När en första skiss gjorts över samarbetsföretaget fanns de två ovannämnda 

mognadsnivåerna. Det vill säga en nivå de påbörjat arbete inom och en nivå för det som 

de hade kvar att börja utvecklas inom. Under den avstämmande intervjun framkom även 

att de eventuellt uppnått full utveckling inom vissa områden och på det sättet uppkom 

därför en extra mognadsnivå. En mognadsnivå de utvecklats långt inom och därför kan 

ses som en första mognadsnivå eftersom de ännu inte aktivt påbörjat ett arbete mot 

SSBI men ändå kommit långt inom området.  
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7 Resultat 
Nedan presenteras arbetets resultat i en sammanfattande modell. Den beskriver vilka 

områden som funnits i de olika utmaningarna genom intervjuerna samt vilken mognad 

samarbetsföretag har uppnått inom varje område. De funna områdena är numrerade för 

enklare alternativ benämning och urskiljning av dem. Överst i modellen beskrivs vilken 

mognadsnivå respektive färg representerar. Nedan i texten beskrivs resultatet gällande 

modellens mognadsnivåer och funna områden inom SSBI.  

Datainsamling Tillgång till data1 8 Rätt data15 Tolkning av data20

BI-VERKTYG BI-RESULTAT
RÄTT 

VERKTYG
UTBILDA ANVÄNDARE
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verktyg

Webbaserat verktyg

Samlat verktyg

Egna analyser

Visuella hjälpmedel 

Beslut efter data
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Samlat verktyg

Webbaserad analys

Information om 
data

Visuella 
presentationer

Hämta data5

6

7

2

3

4

12

13

14

9

10

11 Flexibilitet

Utföra analyser

Komplexitet

Olika användare

19

16

17
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Nyheter inom 
området

Risker och 
möjligheter

Interna utbildningar

Företagskultur 

24

21

22

23

  = Nivå 3: Utvecklat SSBI  = Nivå 2: Begynnande SSBI   = Nivå 1: Initialt SSBI

 

Figur 4 - Sammanställning av resultat - egen modell 

7.1 Mognadsnivåer  

Första och lägsta mognadsnivån, initialt SSBI, har framkommit genom att 

samarbetsföretaget har utvecklats långt inom området. De har aktivt inte börjat utveckla 

ett SSBI än vilket gör att de områden de utvecklats långt inom antas vara den första 

initiala mognadsnivån av SSBI.  

Andra mognadsnivån, begynnande SSBI, är de områden som samarbetsföretaget har 

börjat utvecklats inom men fortfarande ser förbättringspotential för att nå SSBI. Det 

anses vara den andra mognadsnivån eftersom det är områden som de börjat att 

utvecklas inom men ännu inte fullt utvecklats inom, det vill säga en begynnande 

utveckling mot SSBI. 

Tredje och högsta mognadsnivån, utvecklat SSBI, är de områden som 

samarbetsföretaget ser behov av i framtiden för att uppnå SSBI. Av den orsak att 
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samarbetsföretaget inte uppnått SSBI än gör att de områden de ännu inte börjat 

utvecklas inom ses som de sista stegen mot en högre mognadsnivå av ett utvecklat SSBI.  

7.2 Göra BI-verktyg lätta att använda 

Nedan presenteras resultatet för varje område inom utmaningen att göra BI-verktyg 

lätta att använda.  

1. Datainsamling  

Verktygen ska kunna användas av mindre tekniskt kunniga användare (Spahn et al., 

2008). R5 och R7 menar på att datan i verktygen är viktig för hur lättanvänt ett verktyg 

är för användarna. Verktygen är beroende av att relevant data finns tillgänglig i dem för 

annars spelar det ingen roll hur bra verktygen i sin tur är. Det är därför viktigt att ha en 

uppdaterad datainsamling. Molntjänster kan även göra mer data tillgänglig. 

Samarbetsföretaget samlar in mycket data och gjort länge vilket gör att de har kommit 

längre än endast börjat utvecklas inom datainsamling. Däremot bör framhävas att det är 

viktigt att underhålla en aktuell datainsamling.  

2. Egna analyser 

Fler användare i en organisation får behov av beslutsunderlag och att kunna utföra sina 

egna analyser efter behov (Stodder, 2015). Egna analyser handlar om att verktygen ska 

vara tillräckligt lätta att använda för att en användare ska kunna klara av att utföra egna 

dataanalyser. R1-R6 använde sig av dataanalyser oavsett om de arbetar mer strategiskt 

eller operativt och har olika tekniska och analytiska färdigheter, vilket framförallt var 

det som avgjorde att samarbetsföretaget har börjat utvecklas inom egna analyser enligt 

den avstämmande intervjun med R7.  

3. Visuella hjälpmedel 

R3, R5 och R6 menar att visuella hjälpmedel hjälper användare att kunna använda 

verktygen utan programmeringskunskaper. Visuella hjälpmedel i verktygen ska locka 

fler att använda verktygen genom att de blir mer lättanvända. Vilket leder till fler 

databaserade beslut som även Stodder (2015) förespråk. I affärssystemet kan 

användare ta fram standardrapporter utan programmeringskunskaper vilket 

sammanfattningsvis är det som avgjort att samarbetsföretaget har börjat utvecklas inom 

visuella hjälpmedel enligt R7.  

4. Beslut efter data 

Beslut som baseras mer på gissningar leder oftare till inkorrekta beslut enligt 

Lennerholt et al. (2018). R6 menar databaserade beslut är viktigt för att minska felaktiga 

beslut och suboptimeringar. Samarbetsföretagets samtliga respondenter tog somliga 

beslut efter data medan en del tog fler beslut efter data vilket framförallt avgjorde att 

samarbetsföretaget har börjat utvecklas inom beslut efter data enligt R7.  
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5. Underhåll av verktyg 

Verktygen behöver kunna anpassas efter användarnas behov för att bli lättanvända 

(Stodder, 2015). Underhåll av verktyg handlar om att användarna själva ska kunna 

ändra i rapporter och analyser som exempelvis att kunna byta ut dimensioner vid nya 

behov. Det gör också att de mer tekniska användarna inte behöver hjälpa de mindre 

tekniska användarna att underhålla olika rapporter och analyser. Samarbetsföretaget 

har ett verktyg i form utav ett affärssystem som innehåller standardrapporter men de 

rapporterna är svåra för användarna att själva uppdatera utan 

programmeringskunskaper. De har därför kvar att börja utvecklas inom underhåll av 

verktyg enligt R7.  

6. Webbaserat verktyg 

I och med att flytta verktygen lokalt från datorerna till mer webbaserade verktyg kan 

alla inom företaget lättare få tillgång till verktygen enligt R3, R5 och R6. Om verktygen 

finns mer tillgängligt kan det även främja mer databaserade beslut, vilket är att föredra 

för mer korrekta beslut enligt Lennerholt et al. (2018). Samarbetsföretaget har inte 

börjat använda ett webbaserat verktyg ännu även om de håller på att testa ett 

webbaserat teamverktyg och därför har de fortfarande kvar att börja utvecklas inom 

webbaserat verktyg enligt R7.  

7. Samlat verktyg 

Spahn et al. (2008) menar på att BI-verktygen ska vara enkla för användarna att 

använda. Genom samlade verktyg blir verktygen enklare och mer effektiva för 

användarna att använda. Ett verktyg där tillgång, analysering och förmedlande av data 

kan ske i ett och samma verktyg gör det mer effektivt för användarna att själva 

analysera datan men även att sprida vidare dataanalyser enligt R3 och R6. Det finns i 

nuläget inget samlat verktyg för dessa funktionaliteter hos samarbetsföretaget vilket gör 

att de har kvar att utveckla ett mer samlat verktyg för sina interna dataanalyser enligt 

R7.  

7.3 Göra BI-resultat lätta att konsumera och förbättra 

Nedan presenteras resultatet för varje område inom utmaningen att göra BI-resultat 

lätta att konsumera och förbättra.  

8. Tillgång till data 

För att kunna konsumera önskade dataanalyser är en förutsättning att det finns en 

datainsamling som stöttar de befintliga databehoven. Mer metadata kan underlätta 

förståelsen av dataanalyser enligt R2. Förståelsen för den använda datan är viktig 

(Schlesinger et al., 2015). I och med att samarbetsföretaget har en omfattande 

datainsamling och att de nuvarande analyserna i största mån kan genomföras har 

samarbetsföretaget börjat utvecklas inom tillgång till data enligt R7.  
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9. Information om data   

För att en användare ska kunna ta till sig informationen från olika dataanalyser på ett 

korrekt sätt krävs det att användaren förstår den data som presenteras (Schlesinger et 

al., 2015). Det kan därför vara bra med nedskrivna definitioner på begrepp och data som 

används i analyser. Samarbetsföretaget har i viss mån nedskrivna datadefinitioner och 

användare får viss utbildning i början av tjänster i vad datan de behöver använda 

innebär vilket framför allt är varför samarbetsföretaget har börjat utvecklats inom 

information om data enligt R7.  

10. Visuella presentationer 

Visuella presentationer gör att det blir lättare för användare att förstå och ta till sig 

datan i datapresentationer (Stodder, 2015). Visuella presentationer kan även ge 

tidseffektivisering gällande tolkning av datapresentationerna enligt R3. 

Samarbetsföretaget har en del visuella datapresentationer och samtliga respondenter 

kan göra egna i Excel vilket gör att de har börjat utvecklats inom visuella 

datapresentationer enligt R7.  

11. Hämta data 

För att kunna konsumera data behöver den kunna hämtas i filformat som stödjer 

användarens sätt att arbeta (Lennerholt et al., 2018). I och med att det i de flesta fall 

finns de önskade filformat som användarna behöver har samarbetsföretaget börjat 

utvecklas inom hämta data enligt R7. Däremot finns utvecklingspotential i form utav att 

en del ekonomiska rapporter har önskemål på sig att vara i Excel-format istället för i 

PDF-format.  

12. Modifiera data 

För att en användare lätt ska kunna ta till sig informationen som presenteras behöver 

användare själva kunna ändra i rapporter och analyser för att få tillgång till önskad 

information på ett snabbt sätt (Lennerholt et al., 2018). Standardrapporterna i 

samarbetsföretagets affärssystem kräver programmeringskod vid ändringar vilket är de 

avgörande för att samarbetsföretaget har kvar att utvecklas inom att användare själva 

ska kunna modifiera data enligt R7.  

13. Samlat verktyg 

Samlat verktyg hjälper till att kunna sprida ett verktyg för lättare konsumtion av 

beslutsunderlag enligt R6. Kunna konsumera BI-resultat på ett enkelt sätt är en viktig 

del i den aktuella utmaningen enligt Lennerholt et al. (2018). För att öka 

tidseffektiviteten bör hämtning och analysering av data ske i ett samlat verktyg vilket 

gör att användare mer tidseffektivt kan konsumera olika beslutsunderlag. 

Samarbetsföretaget har inget samlat verktyg som kan underlätta konsumering av 

dataanalyser vilket gör att de har kvar att börja utvecklas inom ett samlat analysverktyg 

enligt R7.  
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14. Webbaserad analys 

Genom ett webbaserat verktyg kan data bli mer tillgängligt och det öppnar upp för mer 

tidseffektiva sätt att delge dataanalyser mellan olika användare. Vilket stödjer att det 

blir enklare att kunna konsumera beslutsunderlagen vilket Imhoff et al. (2011) 

beskriver är en utmaning. Samarbetsföretaget har i nuläget inget webbaserat 

analysverktyg vilket göra att de har kvar att utvecklas inom det. De testar dock ett 

webbaserat teamverktyg vilket gör att det inom en snar framtid troligtvis börjar 

utvecklas inom webbaserade analysverktyg enligt R7.   

7.4 Ge rätt verktyg till rätt användare 

Nedan presenteras resultatet för varje område inom utmaningen att ge rätt verktyg till 

rätt användare.  

15. Rätt data 

Rätt verktyg behöver ges till rätt användare enligt Eckerson (2012), men de verktygen 

behöver även erbjuda rätt data till rätt användare enligt R5. Samarbetsföretaget samlar 

in mycket data och data kan erbjudas till rätt person vilket gör att de har utvecklats mer 

inom att ge rätt data till rätt person enligt R7.  

16. Utföra analyser 

Verktygen ska vara anpassade efter användarnas kunskaper. Användarna ska uppleva 

det som att de kan utföra de dataanalyser som de behöver i verktygen (Stodder, 2015). 

Samarbetsföretagets användare kan utföra de analyser de har i dagsläget men de 

behöver utveckla för framtida behov vilket gör att samarbetsföretaget har börjat 

utvecklas inom att användare själva kan utföra dataanalyser enligt R7.  

17. Komplexitet 

Verktygen ska vara anpassade efter vilken typ av komplexitet som användarna behöver 

ha i sina analysverktyg (Eckerson , 2012). Samarbetsföretagets användare kan välja 

mellan att hämta data i ett affärssystem med mindre komplexitet eller hämta direkt ur 

databaser med mer komplexitet, vilket gör att samarbetsföretaget har börjat utvecklas 

inom komplexitet i verktygen enligt R7. Däremot finns utvecklingspotential i att 

standardrapporterna kan behöva bli något mer komplexa för att underlätta för 

användare att modifiera datan.  

18. Olika användare 

Verktygen ska fungera för olika användare. Olika användare med olika analytiska behov 

och tekniska färdigheter ska kunna välja olika verktyg att arbeta med (Lennerholt et al., 

2018). Rätt verktyg behöver ges till rätt användare (Eckerson , 2012). Olika användare 

på samarbetsföretaget kan välja att hämta data direkt från system eller från ett 

affärssystem vilket gör att de har börjat utvecklas inom att olika användare kan välja 

olika verktyg att arbeta med enligt R7.  
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19. Flexibilitet 

Flexibilitet berör främst analytiska aspekter (Alpar et al., 2016). Flexibilitet gör att 

användaren kan utföra egna ändringar i dataanalyser till stor del själv även om det är en 

balansgång mellan hur mycket flexibilitet en användare bör ha för att inte hämma 

korrekta beslutsunderlag. Samtidigt ska det även finnas tillräcklig flexibilitet för att 

användare ska kunna utföra önskade dataanalyser. Samarbetsföretagets 

standardrapporter är inte särskilt flexibla vid nya behov av standardrapporter vilket gör 

att de har kvar att börja utvecklas inom flexibilitet i analysverktygen enligt R7.  

7.5 Utbilda användare i att välja ut, tyda och analysera data inför 

beslutsfattande 

Nedan presenteras resultatet för varje område inom utmaningen att utbilda användare i 

att välja ut, tyda och analysera data inför beslutsfattande.  

20. Tolkning av data 

Mer förståelse för hur data ska tolkas underlättar korrekta beslutsunderlag och i sin tur 

korrekta beslut (Johannessen et al., 2016). Samarbetsföretaget utbildar inte anställda på 

samarbetsföretaget men de utför mycket möten där de diskuterar tolkning av data och 

vilka åtgärder som behövs utefter vad datan visar. I och med att samarbetsförettaget 

aktivt arbetar med tolkning av data har de utvecklats mer inom tolkning av data enligt 

R7.  

21. Risker och möjligheter 

Undvika risker och hitta möjligheter kan jämföras med det Stodder (2015) nämner om 

att uppmana användare till att utveckla sina dataanalyser med nya tekniker. Mer 

förståelse för vanliga risker som finns för att göra felaktiga tolkningar av data samt att 

undvika att bli hemmablind. Ny inspiration leder även till att nya möjligheter av 

användning av datan kan hittas enligt R3. Samarbetsföretaget erbjuder inga generella 

utbildningar inom risker med dataanalyser eller generell inspiration till nya 

dataanalyser. De har börjat utvecklas inom risker och möjligheter med den interna data 

som finns genom att den diskuteras, dock ges inga generella utbildningar inom detta för 

inspiration enligt R7.  

22. Interna utbildningar 

Det behövs träning i hur dataanalyser ska analyseras och tolkas enligt Lennerholt et al. 

(2018). Interna utbildningar kan ges för att förbättra kvalitén och förståelsen för datan 

som finns inom företaget. Samarbetsföretaget ger inga generella utbildningar inom 

dataanalys men de utbildar i viss mån sina nyanställda vilket kan ses som en intern 

utbildning och därför börjat utvecklas inom interna utbildningar enligt R7.  

23. Företagskultur 

Förståelsen för dataanalyser är viktig för korrekta beslut enligt Johannessen et al. 

(2016). Genomgående företagskultur med satsningar på att få alla inom verksamheten 

att förstå vikten av databaserade beslut och korrekt tolkning av datan kan öka korrekta 
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beslut. Samarbetsföretaget använder sig av databaserade beslut på alla 

organisationsnivåer vilket gör att de har börjat utveckla sin företagskultur mot mer 

databaserade beslut och förståelsen för vikten av att ta beslut efter data enligt R7.  

24. Nyheter inom området 

Stodder (2015) uppmanar att utvecklas inom nya tekniker inom dataanalys. Mer 

kunskaper inom nyheter inom området ger mer förståelse för vilka metoder och verktyg 

som finns tillgängliga gällande dataanalyser och hur de kan effektiviseras och förbättras. 

Samarbetsföretaget erbjuder inget sådant i dagsläget till de anställda och har kvar att 

börja utvecklas inom att informera om nyheter inom området enligt R7.  
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8 Slutsats  

Genom de sex första utredande intervjuerna har samarbetsföretagets nuvarande 

arbetsrutiner kring dataanalyser och deras önskade lösningar på deras behov 

undersökts. Intervjuerna har även varit grunden till de olika områdena som funnits per 

varje utmaning inom självständiga användare. Genom den avstämmande intervjun 

fastställdes sedan hur långt samnarbetsföretaget har utvecklats inom varje funnet 

område.  

Resultatet har besvarat arbetets frågeställning genom att kartlägga 

sammarbetsföretagets mognad inom SSBI. Sammanfattningsvis är svaret på 

frågeställningen och arbetets slutsats att samarbetsföretaget har utvecklats mer inom 

datainsamling, tillgång till data, rätt data och tolkning av data. De områdena kan även 

komma att ses som en förstå mognadsnivå av SSBI, baserat på samarbetsföretagets 

mognad. 

Egna analyser, visuella hjälpmedel, beslut efter data, information om data, visuella 

presentationer, utföra analyser, komplexitet, olika användare, risker och möjligheter, 

interna utbildningar och företagskultur är även de områden som uppkommit under 

intervjuerna och som samarbetsföretaget har börjat utvecklas inom. Det kan ses som 

den andra mognadsnivån baserat på samarbetsföretagets mognad.  

Underhåll av verktyg, webbaserat verktyg, samlat verktyg, modifiera data, samlat 

verktyg, webbaserad analys, flexibilitet och nyheter inom området är olika områden som 

samarbetsföretaget har kvar att utvecklas inom. Det kan ses som den tredje 

mognadsnivån baserat på samarbetsföretagets mognad.  
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9 Diskussion  

I det här kapitlet kommer arbetets vetenskapliga metod, resultat, etiska aspekter, 

samhälleliga aspekter och vetenskapliga aspekter att diskuteras. Avslutningsvis ges även 

förslag på framtida forskning i relation till det här arbetets resultat.  

9.1 Vetenskaplig metod 

En fallstudie bestående av intervjuer valdes för att samla in data inför dataanalysen 

främst eftersom det inte finns tillräckligt med material i litteraturen för en 

litteraturstudie. En observation hade blivit för tidsödande för arbetets tidsram. Genom 

att göra intervjuer försvinner kunskaper som hade kunnat hittas i en observation 

eftersom det hade gett en starkare förstahandskälla till hur de olika användarna arbetar 

i systemen. Dock hade det blivit en observation där den observerade hade upplevt sig 

mycket övervakad under arbetet eftersom det hade krävts att observationen 

genomfördes bredvid den observerade för att kunna observera dennes dataskärm. Den 

övervakande känslan skulle dock kunna påverka resultatet vilket ändå gör intervjuer 

mer lämpliga till det här arbetet än observationer.  

Intervjuerna gav en inblick i sex stycken olika användares arbetsrutiner kring 

beslutsunderlag relaterat till detta arbetes frågeställning. I och med att det var en 

intervju och att den insamlade datan från den bestod av ord kan missförstånd och 

osanningar i svaren förekommit. Däremot validerades de sex stycken intervjuerna mot 

varandra vilket har gjort att det framkommit ifall något av intervjusvaren utmärkt sig 

vilket ändå bör tala för en trovärdighet i intervjusvaren. Det är även samma person som 

utfört datainsamlingen och dataanalysen till den här studien vilket även kan minska 

missförstånd, vilket beskrivs mer i kapitlet genomförande i detta arbete.  

Pilotintervjun till intervjuerna genomfördes i samband med den första intervjun och 

respondenten hade inga tips eller förbättringsidéer på intervjun. Däremot upptäcktes 

egna åtgärder som gjorde intervjufrågorna mer tydliga inför nästkommande intervju. 

Det var dock inga frågor som nämnvärt ändrades utan mer att bekvämligheten i den nya 

situationen, som intervjuerna var att genomföra, som ökade. Eventuellt skulle fler 

pilotintervjuer ha kunnat genomföras utanför samarbetsföretaget som övning för att 

öka bekvämligheten mer. Däremot av den orsaken att även första intervjun gav 

tillfredställande intervjusvar kan den genomförda pilotintervjun ses som fullt tillräckligt 

för detta arbetes tidsram.  

Samarbetsföretaget som har studerats i detta arbete har ännu inte börjat arbeta med 

SSBI. Valet gjordes att använda ett företag som inte börjat använda SSBI än för att kunna 

identifiera de behov som de själva finner hos sitt företag. Det för att sedan kunna grunda 

de identifierade områdena och mognadsnivåerna i kartläggningen av deras SSBI 

mognadsnivå genom intervjusvaren. Om samarbetsföretaget redan hade utvecklat SSBI 

kunde historiska behov och tillvägagångsätt missats, glömts bort eller efterkonstrueras. 

Eftersom samarbetsföretaget befinner sig i stadiet att vara nyfiken på att utveckla sig 
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men inte hunnit göra det än är alla de befintliga arbetssätten och behoven i nutid och 

inte historiska vilket kan öka tillförlitligheten på arbetets resultat. Litteraturen nämner 

även mycket om vad SSBI är och därmed vad det ideala stadiet av vad SSBI innebär. 

Därmed finns det mindre litteratur om tillvägagångssätt för ett utvecklat SSBI och vilka 

stadier av mognad som finns innan det ideala fullt utvecklade SSBI uppnås. Genom att 

intervjua ett företag som ännu inte nått fullt utvecklat SSBI gör att mognadstegen mot 

SSBI kommer att grundas på nutida och reella arbetssätt och behov för ett ökat 

trovärdigt resultat.   

9.2 Studiens resultat 

Resultatet kan användas av andra företag i och med att de själva kan jämföra med sin 

egen utveckling och se om de har samma eller andra behov. Vissa förslag på 

utvecklingsområden som mer samlade verktyg har identifierats under intervjuerna 

vilket kan ge kunskap till andra företag som vill utveckla SSBI. Däremot ska resultatet 

inte ses som en allomfattande mognadsmodell utan fler liknande studier behöver göras 

på fler företag i olika storlekar och branscher för att en allomfattande mognadsmodell 

inom SSBI ska kunna tas fram. Det var inte möjligt för detta arbetes tidsram men 

arbetets resultat är ett bidrag till en första mognadsmodell utvecklad med 

samarbetsföretaget genom intervjuer som sedan kan komma att utvecklas i framtiden i 

andra studier.   

Resultatet är framtaget genom intervjuer på samarbetsföretaget och blev sedan 

validerat av en extra kunnig person om samarbetsföretaget och inom BI. Genom att 

mognadsnivåerna framkom ur intervjuerna ökar det tillförlitligheten på resultatet av 

dem eftersom de är baserade på verkliga arbetssätt och behov.  

Syftet med arbetets frågeställning är att få mer kunskaper om utvecklingen av SSBI 

eftersom många projekt inte blir önskat framgångsrika inom SSBI. Vilket gör att arbetets 

syfte och frågeställning blir uppfyllt och besvarat med utgångspunkt från 

samarbetsföretaget. Det fullt utvecklade SSBI och dess idealtillstånd finns beskrivet i 

litteraturen men litteraturen berör inte hur utvecklingen dit kan se ut, vilket nu det här 

arbetet gör med sitt resultat. På det sättet bidrar det här arbetets resultat till det tidigare 

identifierade hålet i litteraturen inom SSBI rörande mognadsmodeller.  

9.3 Etiska, samhälleliga och vetenskapliga aspekter 

Nedan diskuteras de etiska, samhälleliga och vetenskapliga aspekterna i relation till 

arbetet vad gäller genomförande och resultat.  

 Etiska aspekter 

De olika punkterna från vetenskapsrådet togs hänsyn till under intervjuerna och efter 

intervjuerna med tanke på hur informationen som framkommit har behandlats. 

Exempelvis har de olika respondenternas titlar försökts hållas anonyma samt på vilken 

avdelning de arbetar. Emellertid är det ibland svårt att hålla titlar och avdelningar helt 
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anonymt när de beskrivit sina arbetsprocesser men avdelningsnamn och titlar har 

hållits anonyma även om de kan gå att lista ut mellan raderna. I möjlig mån har de hållits 

anonyma på det sätt att de aldrig nämns vid namn för skydd av respondenterna och det 

anses tillräckligt anonymt eftersom det inte framkommit skadlig information och 

samarbetsföretaget har godkänt att det nämns som de gör i arbetet. Ordningen på 

intervjuerna har även omkastats från hur de genomfördes för ännu mer ökad 

anonymitet och trygghet för respondenterna. Namnet på samarbetsföretaget har även 

hållits anonymt men eftersom det finns en transparens i hur stort företaget är och i 

vilken bransch de befinner sig i antas ingen betydande information av relevans för den 

här studien ha förlorats på grund av det.    

 Samhälleliga aspekter 

SSBI har varit ett mål inom BI länge men många projekt har inte blivit tillräckligt 

lyckade. Genom detta bidrag till litteraturen är förhoppningen att det ska ge mer 

kunskaper om vägen mot SSBI för att mer projekt ska kunna bli mer framgångsrika i 

framtiden. Företag som använder SSBI sparar resurser i form utav tid och på det sättet 

kan företag få mer konkurrensfördelar och producera mer tjänster eller produkter. En 

annan fördel med SSBI i sig är att det ger mer konkurrensfördelar i och med att allt fler i 

företag kan få tillgång till dataanalyser och beslutsunderlag. Vilket det här arbetets 

resultat har gett mer kunskaper inom för att kunna göra SSBI till verklighet. Om företag 

börjar använda sig mer utav SSBI och införanden av SSBI blir mer lyckade kan 

förhoppningsvis det ge större konkurrensfördelar, större ekonomiska vinster och i sin 

tur även större ekonomiska vinster för samhället i stort.   

 Vetenskapliga aspekter 

Litteraturen har som nämnt i problemområdet ett hål gällande hur ett företag bör 

utveckla SSBI samt mognadsmodeller inom SSBI. Resultatet i detta arbete bidrar till 

litteraturen med en första kartläggning utav ett företags mognadsnivå inom SSBI och en 

första mognadsmodell anpassad efter samarbetsföretaget. Det ger ett första bidrag till 

att sedan kunna utveckla mer allomfattande mognadsnivåer för att fler företag ska 

kunna fastställa sin SSBI-mognadsnivå och sedan utvecklas mot en högre mognadsnivå, 

vilket underlättar vid utveckling av SSBI.  

9.4 Framtida studier 

Framtida studier kan med utgångspunkt av detta arbete bygga vidare på den 

konstruerade mognadsmodellen för att studera fram mer allomfattande SSBI 

mognadsmodeller och på det sättet utveckla mer kunskap för företag om SSBI för att 

förbättra utvecklingar av SSBI i företag.  Intressant för framtida studier är även att 

studera vidare om liknande resultat uppkommer i olika branscher, olika stora företag 

och om företag med redan utvecklad SSBI har andra synvinklar än de som ännu inte 

börjat använda SSBI.  
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