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Sammanfattning 

I dagens affärsmiljöer är det kritiskt för organisationer att kunna ta del av sina affärsdata 

och använda denna för att fatta beslut och bli konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. 

Idag behöver människor i organisationer tillgång till data snabbare än någonsin vilket 

sätter en oerhört stor press på IT-avdelningen. Denna press gör att dem inte hinner med 

alla förfrågningar vilket leder till att dessa människor behöver få tillgång till och analysera 

data på egen hand för att fatta tidskritiska beslut. Denna miljö benämns self-service 

business intelligence (SSBI). Implementationen av SSBI visar sig vara svårare i praktiken 

än vad många organisationer räknar med då det finns många utmaningar. För att lyckas 

med SSBI är det kritiskt att organisationer lyckas hantera dessa utmaningar i praktiken. 

Denna studie besvarar frågan: 

❖ Hur kan utmaningarna inom self-service BI hanteras i praktiken? 

Studien baseras på en litteraturanalys och en fallstudie med intervjuer för att undersöka 

hur erfarna människor i organisationer anser att dessa utmaningar kan hanteras i 

praktiken. Resultatet är en framtagen faktormodell som består av olika riktlinjer för hur 

respektive identifierad utmaning kan hanteras i praktiken.  

Nyckelord: Business Intelligence, Self-Service Business Intelligence 

  



 
 

Abstract 

In today's business environments, it is critical for organizations to be able to use their 

business data and use it to make decisions and become competitive in the market. 

Today, people in organizations need access to data faster than ever, which puts an 

enormous pressure on the IT department. This pressure means that they do not meet 

all requests, which means that these people need access to and analyze data on their 

own to make time-critical decisions. This environment is called self-service business 

intelligence (SSBI). The implementation of SSBI proves to be harder in practice than 

many organizations expect as there are many challenges. To succeed with SSBI, it is 

critical that organizations manage to handle these challenges in practice. This study 

answers the question: 

  

❖ How can the challenges of self-service BI be handled in practice? 

 

The study is based on a literature analysis and a case study with interviews to 

investigate how experienced people in organizations believe that these challenges can 

be handled in practice. The result is an elaborated factor-model that consists of 

different guidelines for how to handle the respective identified challenge in practice. 

 

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

I dagens konkurrenskraftiga affärsmiljöer måste organisationer använda sig av business 

intelligence (BI) för att kunna ta effektiva beslut, mäta prestationer och dra till sig 

marknadsfördelar (Imhoff & White, 2011; Stodder, 2015; Watson, 2009). Med hjälp av BI 

system kan organisationer samla in, analysera och översätta stora mängder 

transaktionsdata till angripbar information för att främja effektivt beslutsfattande på 

samtliga nivåer i organisationen (Hedgebeth, 2007). Traditionellt har IT-avdelningen 

ansvarat för att förse användarna med affärsdata i form av periodiserade rapporter och 

instrumentpaneler eftersom detta länge krävt en teknisk bakgrund (Imhoff & White, 

2011). De ständiga kraven på affärsdata har resulterat i att beslutsfattare inte längre vet 

i förväg vilka frågor som behöver besvaras och när dem behöver ha tillgång till data. 

Istället förlitar de sig på att införskaffa den behövliga datan under oförutsägbara 

tidsvillkor (Yu, Lapouchnian & Deng, 2013).  

Trots det ökade informationsbehovet är det många användare i organisationer som 

baserar sina beslut på magkänsla och tidigare erfarenheter istället för affärsdata. 

Anledningen till detta är inte att behovet av information har minskat utan IT-avdelningen 

har blivit en flaskhals som inte hinner förse användarna med den önskade datan i tid 

(Alpar & Schulz, 2016; Imhoff & White, 2011; Stodder, 2015; Yu et al., 2013). Det ständigt 

ökade behovet av affärsdata i kombination med IT-avdelningens oförmåga att möta 

användarnas behov har resulterat i att organisationer vänder sig till mer decentraliserade 

BI system som uppmanar användare att skapa sina egna rapporter och analyser med 

minimal inblandning från IT-avdelningen (Al-Dwairi & Daradkeh, 2017). Detta alternativa 

angreppssätt benämns self-service business intelligence (SSBI). Allt fler organisationer idag 

vänder sig till SSBI eftersom det utlovar bättre och fler möjligheter för användare att 

skippa IT-avdelningen som mellanhand och bli mer självständiga i sina arbeten (Imhoff & 

White, 2011).  

Implementationen av SSBI visar sig vara svårare än vad många organisationer räknar med 

och trots det ökade behovet är det många organisationer som misslyckas (Weber, 2013). 

Befintlig litteratur lyfter fram utmaningar men det finns begränsad litteratur som 

studerar hur organisationer kan ta sig an dessa utmaningar i praktiken. Nyligen utförda 

enkätundersökningar visar att SSBI är en växande trend idag och att fler organisationer 

vänder sig till denna arkitektur (Logi Analytics, 2015).  

Den frågeställning som studien kommer undersöka är: 

❖ Hur kan utmaningarna inom self-service BI hanteras i praktiken?  

Syftet med denna studie är att med hjälp av en fallstudie undersöka hur utmaningarna 

inom SSBI kan hanteras i praktiken och på så sätt hjälpa organisationer som stött på 

utmaningar eller planerar ett införande av SSBI. Det övergripande målet med studien är 

att ta fram riktlinjer för hur organisationer kan angripa utmaningarna i praktiken. 
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1.1 Problemområde 

Organisationer har höga förväntningar på SSBI men det visar sig vara enklare att 

implementera i teorin än i praktiken. Trots stora investeringar i omfattande datalager och 

rapporteringsverktyg är det många organisationer som misslyckas. Många organisationer 

fallerar redan vid början och en del misslyckas med upprätthållningen av SSBI eftersom 

de väljer fel strategi (Burke et al., 2016; Weber, 2013). För att lyckas med SSBI är det 

kritiskt att organisationer är medvetna om att det inte bara finns en typ av användare. 

Enligt Eckerson (2012) finns det två typer av användare vilka är vanliga användare 

(casual users) och superanvändare (power users). Förutom att dessa användare har olika 

behov av verktyg har de även olika nivåer av self-service. Det vanligaste misstaget 

organisationer gör är att endast införskaffa ett verktyg med förhoppningen att det 

kommer gynna samtliga användare. ” Either casual users find the tools too complex or 

power users find them inflexible and limiting. A better strategy is to deliver the right tools to 

the right users based on their information requirements.” (Eckerson, 2012, s. 2). Många 

organisationer underminerar vikten av att rätt verktyg måste matchas med rätt 

användare, vilket är ett recept för misslyckande (Eckerson, 2012; Yu et al., 2013).   

Verktygen måste vara enkla att konsumera av användare med begränsade IT-kunskaper 

och analytiska förmågor men det som Eckerson (2012) och Yu et al. (2013) menar är att 

samtliga SSBI verktyg har varierande egenskaper och komplexitet som kan vara lämplig 

för en typ av användare men olämplig för den andra ”The complexity of the tool on the one 

hand and its inflexibility on the other are the main barriers to the success of the single self-

service tool. ” (Yu et al., 2013, s.4). 

I enkätundersökningen state of self-service bi report utförd av Logi Analytics (2015) 

framgår det att endast 22 % av användarna har tillgång till och använder SSBI verktyg när 

dem behöver det. I många situationer faller användarna tillbaka till alternativa lösningar 

som exempelvis kalkylprogramvaror. Om användarna inte nyttjar de verktyg som är 

avsedda för dem motverkar det hela syftet med SSBI och organisationen faller tillbaka i 

gamla vanor.   

Dataåtkomsten är en stor barriär för många organisationer vilket även är ett av 

symptomen på att organisationer är i behov av SSBI (Weber, 2013). Enligt Logi Analytics 

(2015) betonar 91 % av respondenterna att det är viktigt för användarna att få tillgång 

till affärsdata utan hjälp från IT-avdelningen. Dessa siffror visar att behovet av SSBI är 

stort men ett problemområde som ofta stjälper många organisationer är att de försöker 

komma runt detta problem genom att ge samtliga användare tillgång till all affärsdata 

utan att betänka vilka framtida problem detta kan medföra utan en sund arkitektur. En 

konsekvens av detta är risken för att flera versioner av sanningen framträder från 

organisationers data vilket kan resultera i att organisationen tappar förtroendet för SSBI 

(Weber, 2013).  

I en SSBI miljö skiftar fokus från IT-avdelningen till användarna gällande analys och 

rapportering men ytterligare ett problemområde är att många organisationer glömmer 
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bort det faktum att IT-avdelningen fortfarande spelar en central roll när det gäller 

övervakning av den nya miljön. Trots att SSBI är implementerat i organisationen måste 

IT-avdelningen vara en aktiv komponent som sköter administrering av den nya 

infrastrukturen (Imhoff & White, 2011). En bra SSBI lösning kräver ständigt arbete med 

design av datalagret och dataintegriteten vilket många organisationer förringar (Weber, 

2013).  

Ytterligare problemområde som avgör huruvida organisationer når framgång med SSBI 

är huruvida användarna får den utbildning som behövs för att analysera data på ett 

korrekt sätt. I en fallstudie utförd av Johannessen och Fuglseth (2016) visar det sig att 

användare med begränsad eller ingen förståelse för grundläggande datamodellering i 

många fall skapar felaktiga relationer mellan entiteter i datamodellen vilket resulterar i 

felaktiga analyser. Detta illustrerar att endast installation av ett SSBI verktyg utan att 

investera tid i användarna inte håller i längden då risken för felaktiga beslut är stor. 

Organisationer måste förstå att det krävs investering i träning och utbildning för att 

användarna ska kunna utföra korrekta analyser på egen hand (Eckerson, 2012; Stodder, 

2015). En konsekvens av felaktiga analyser är att användare skapar och sprider vidare 

felaktig information vilket kan få förödande konsekvenser för organisationens SSBI 

initiativ.   

SSBI är en trend som fortsätter växa genom åren och det är viktigt att organisationer 

kommer i bukt med de olika utmaningar som finns. Trots de rekommendationer som lyfts 

fram i litteraturen har organisationer svårt att hantera utmaningarna i praktiken.  Enligt 

Logi Analytics (2015) planerar 95 % av respondenterna att investera i SSBI inom två år. 

Eftersom allt fler organisationer planerar att investera i SSBI samtidigt som många har 

svårt att hantera utmaningarna är det viktigt att studera hur dessa kan hanteras i 

praktiken.  

Nyligen utförda studier kring SSBI visar att många organisationer är missnöjda med sina 

nuvarande SSBI lösningar. Eckerson (2012) utförde en enkätundersökning med 234 

respondenter där 64 % gav betyget medel eller lägre till den nuvarande SSBI lösningen. 

Vidare tyckte 29 % att den var lagom eller dålig. Ovannämnda siffror tyder på att 

organisationer har svårt att hantera de olika utmaningarna samtidigt som många planerar 

att investera i SSBI. Det finns litteratur som lyfter fram de associerade utmaningarna men 

det finns begränsade undersökningar kring hur utmaningarna inom SSBI kan hanteras i 

praktiken. Eftersom SSBI ständigt växer behövs det fler undersökningar som studerar 

detta (Lennerholt et al., 2018).  

Sammanfattningsvis ser vi att behovet av SSBI ökar men att det är betydligt svårare att 

implementera än vad organisationer räknar med. Det är många bitar som ska gå ihop för 

att en SSBI arkitektur ska kunna implementeras, skalas upp och underhållas. Även om 

många verktyg har blivit enklare samtidigt som det finns höga förhoppningar om SSBI kan 

organisationer inte blunda för det faktum att det krävs mycket tid och investering i 

användarna. Självständig rapportering och analys av data är kärnan i SSBI men det finns 
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många utmaningar som måste hanteras för att organisationer ska kunna implementera 

SSBI på ett bra och hållbart sätt.  

Som tidigare nämnt kommer denna studie besvara frågeställningen: 

❖ Hur kan utmaningarna inom self-service BI hanteras i praktiken? 

1.2 Avgränsningar 

Det finns många olika SSBI verktyg men i denna studie kommer inte specifika SSBI verktyg 

att undersökas. Studien kommer inte heller utvärdera vilka specifika verktyg som passar 

för de olika användarna utan istället kommer studien benämna SSBI verktygen ur en 

generell kontext. Studien kommer vidare inte undersöka huruvida organisationsstorlek 

påverkar vilka lösningar som bör appliceras mot respektive utmaning utan riktlinjerna är 

generella.  

1.3 Förväntat resultat 

Det förväntade resultatet med studien är att bidra med kunskap till det relativt nya 

ämnesområdet SSBI. Vidare är det förväntat att resultatet ska kunna nyttjas av 

organisationer som har bemött svårigheter med att införa eller hantera utmaningar inom 

SSBI. Studiens resultat är planerat att bestå av en modell med olika riktlinjer som visar 

hur de olika utmaningarna kan hanteras.  
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2 Bakgrund 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en teoretisk bakgrund för studiens ämne. Kapitlet 

kommer först benämna business intelligence och sedan self-service business intelligence. 

2.1 Business Intelligence 

Ända sedan 1960 talet har organisationer använt sig av datorapplikationer för 

transaktionshantering. Syftet med detta var att utveckla summerande rapporter av 

organisationers transaktioner för att främja beslutsstöd. Dessa rapporter gav 

organisationer lite men väldigt begränsade underlag för beslut (Watson, 2009; 

Hedgebeth, 2007). Organisationer började tidigt att inse hur viktigt det är för dem att 

kunna sammanställa sin transaktionsdata för att bättre förstå sin verksamhet och hur den 

kan bli effektivare. Inte långt efter detta började de första beslutsstödsystemen utvecklas. 

Dessa växte fram på grund av mer sofistikerade IT-verktyg och ett ökat 

organisationsbehov (Watson, 2009). 

I takt med den sofistikerade utvecklingen inom teknologin utfördes allt mer forskning 

kring dessa system och slutligen växte begreppet decision support system (DSS) fram 

runt 1970 talet (Hedgebeth, 2007; Power, 2008).  Benämningen av dessa system ändrades 

snabbt på grund av det ständiga genomslaget inom informationsteknologin och fick nya 

benämningar som exempelvis executive information systems (EIS), group decision 

support systems (GDSS) och geographic information systems (GIS). Alla dessa system 

hade sina unika karaktärer men hade samma syfte vilket var bättre beslutsstöd för 

organisationer (Davenport, 2010; Watson, 2009). 

Internet och webbaserade applikationer förändrade hur människor sökte efter 

information och även hur information distribuerades. Insamlingen av data, analys och 

användningen av data i realtid utökade omfattningen av DSS/BI applikationer. Med hjälp 

av dashboards och scorecards kunde organisationer mäta sina prestationer mer noggrant 

och 1989 etablerades begreppet business intelligence (Watson, 2009). Det finns många 

olika benämningar på dessa system men ingen överenskommen definition av BI. En del 

anser att BI endast handlar om rapportering och visualisering av affärsdata och 

databasleverantörer anser ofta att BI handlar om dataintegration (Azvine, Cui & Nauck, 

2015). I denna studie kommer definitionen från Wixom och Watson (2010) att användas:  

” Business intelligence (BI) is an umbrella term that is commonly used to describe the 

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

data to help users make better decisions”. (s.13). 

Denna definition har valts eftersom den täcker ett bredare perspektiv kring området. BI 

handlar inte bara om den tekniska biten utan även om organisationers affärsprocesser 

och verksamheten som helhet. Ovanstående definition använder benämningen 

paraplybegrepp vilket är en bra metafor för att belysa ämnets breda omfattning.   
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2.1.1 Arkitektur 

Det finns olika varianter av en BI arkitektur men de flesta varianter bygger på mer eller 

mindre likadana komponenter. En del anser som tidigare nämnt att enstaka komponenter 

som exempelvis rapportering eller databassystem räknas som ett BI system men Wixom 

och Watson (2010) använder begreppet BI inom ett bredare perspektiv där insamling, 

lagring och analys av data ingår. Ur en teknologisk synvinkel bygger BI system på tre 

kategorier av teknologier vilka är i) data warehouse (datalager), ii) analytiska verktyg och 

iii) rapporteringsverktyg (Azvine et al., 2005).  

Oavsett vilken arkitektur som används för att beskriva en BI arkitektur behövs data från 

organisationers källsystem. Datan kommer från olika källor som exempelvis 

transaktionssystem, enterprise resource planning (ERP) system eller webbdata som e-

mails eller data från tredjepartssystem (Wixom & Watson, 2010).  Organisationer 

extraherar data från dessa källsystem och transformerar denna data för att sedan ladda 

in i ett datalager. Denna process benämns ETL (Extract, Transform, Load) där extract 

innebär att extrahera datan från de olika källsystemen, transform betyder att omvandla 

datan och load innebär att datan laddas in i ett datalager. 

Ett datalager är en dedikerad databas som för det mesta lagrar data från organisationers 

källsystem. Trots detta fyller datalagret ett annorlunda syfte än transaktionssystemen. 

Användare hämtar data från datalagret snarare än från källsystemen då datan i ett 

datalager täcker ett bredare tidsperspektiv och lagrar mer historiska data. Datan i ett 

datalager definieras som ”ren data” eftersom den har bearbetats under ETL processen och 

är optimerad för att besvara komplexa frågor från analytiker och chefer (Gray & Watson, 

1998). Ytterligare kännetecken för ett datalager är att datan består av högt detaljerade 

data (Breslin, 2004). 

När datan är lagrad i organisationens datalager är nästa steg att använda denna för analys 

och rapportering. Informationsproducenter som exempelvis BI-utvecklare eller 

finansanalytiker analyserar datan och skapar information åt informationskonsumenter 

som använder informationen som beslutstöd (Wixom & Watson, 2010). 
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Figur I Övergripande bild på BI-arkitekturen baserad på Wixom och Watson 

(2010)  

2.2 Self-Service Business Intelligence 

De traditionella BI systemen har under senare år undergått fundamentala förändringar. 

En av förändringarna är utbredningen inom BI som har utökats från att besvara 

strategiska frågor i en deskriptiv kontext till att hantera frågor på taktisk och operationell 

nivå vilket i sin tur har resulterat i att betydligt fler användare i organisationer är i behov 

av BI. Den andra förändringen är att sociala medier, maskinsensorer, smarta telefoner och 

andra enheter genererar en ny form av data som skiljer sig åt från traditionella 

operationella data. SSBI har vuxit fram för att möta dessa förändringar. Målet med SSBI 

skiljer sig inte åt från traditionell BI utan är ett alternativt angreppssätt för att nå målen 

(Alpar & Schulz, 2016). 

Med hjälp av SSBI kan chefer, mellanchefer, operationella beslutsfattare och analytiker 

tillhandahålla affärsdata den tid dem behöver det för att fatta beslut som är kritiska för 

organisationens framgång (Imhoff & White, 2011; Weber, 2013). Syftet med detta 

angreppsätt är att utöka nåbarheten och omfattningen inom BI för att ta itu med ett större 

affärsbehov och problem (Imhoff & White, 2011). 

Det finns olika definitioner av vad SSBI är. Weber (2013) definierar SSBI som 

möjligheterna för användare på olika nivåer att komma åt den data dem behöver när dem 

behöver det utan hjälp från IT. Schlesinger och Rahman (2015) definierar SSBI som 

möjligheterna att bli mer självständiga i sina arbeten utan att vara i behov av IT-

avdelningen som mellanhand. Gemensamt för bägge definitioner är fokuset på att 

användare med enkelhet ska komma åt den datan dem behöver utan att behöva blanda in 

IT-avdelningen i processen.  
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Den definitionen av SSBI som en del författare refererar till är definitionen från Imhoff 

och White (2011, s. 5): 

” Self-service BI is defined as 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: easy access to source data for reporting and 

analysis, easy-to-use BI tools and improved support for data analysis, fast-to-deploy 

and easy-to-manage data warehouse options such as appliances and cloud 

computing, and simpler and customizable end-user interfaces”. 

Ovannämnda definitionen kommer användas i fortsättningen av denna studie eftersom 

den är heltäckande. Den inkluderar de fyra huvudmålen med SSBI som tidigare 

definitioner delvis benämner, men inte i likadan utsträckning som denna. Det finns många 

anledningar till varför organisationer vill investera i SSBI men de fem främsta 

anledningarna är enligt Imhoff och White (2011): 

Konstant förändrade affärsbehov: En stor drivare till SSBI är de konstanta förändringar 

som sker i dagens affärsmiljöer. I dessa snabbt föränderliga miljöer är det svårt för 

organisationer att vara flexibla och anpassa sin verksamhet. Med minimal ansträngning 

kan BI utvecklare skapa en miljö där användare från verksamheten får tillgång till 

organisatoriska data och möjliggöra tillförlitliga beslut. I en SSBI miljö kan 

slutanvändarna välja den data dem behöver, kombinera denna och mer självständigt 

skapa sina egna rapporter och analyser. 

IT-avdelningens oförmåga att möta affärsbehov: IT-avdelningen har svårt att möta 

samtliga användares begäran efter rapporter vilket resulterar i att denna process kan ta 

flera månader att leverera. Detta riskerar att användarna utför alternativa lösningar på 

egen hand och skapar en snabb BI lösning som blir omöjlig att underhålla i längden. 

Ytterligare risk med detta angreppssätt är att datan blir svår att validera vilket ökar risken 

för att felaktiga rapporter sprids runt inom organisationen. 

 

Behovet av att bli mer analys-drivna: I takt med den långvariga långsamma ekonomin 

har organisationer inte råd med några snedsteg. Användare inom organisationer behöver 

information snabbare än någonsin eftersom de kvickt behöver svara på skiftade 

affärsscenarion. Användarna måste förlita sig på sina analytiska förmågor snarare än 

magkänsla. 

 

Långsam eller otillbörlig åtkomst till information: Många användare har behovet av 

att skapa sina egna rapporter istället för att vänta på IT-avdelningen. Det finns även 

användare som vill utföra denna uppgift helt utan IT-avdelningens inblandning. 

Användare vill ha tillgång till affärsdata så fort datan är tillgänglig eftersom detta är en 

nödvändighet för tidskritiska affärsbeslut. 
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Organisationers missnöje med BI levererad från IT: I de fall där IT-avdelningen tar 

alldeles för lång tid på sig att leverera olika rapporter kan det resultera i att resultaten 

inte längre är behövliga. Resultatet av detta är frustrationer både från IT-avdelningen och 

från användarna. Ifall affärsdatan är tillgänglig från början kan användarna enklare välja 

ut det dem behöver för att självständigt skapa sina rapporter och analyser. 

2.2.1 Nivåer 

Det finns olika nivåer av self-service och alla användare har inte likadana behov. En del 

användare nöjer sig med fördefinierade rapporter eftersom dem inte behöver skapa egna 

rapporter. I kontrast till detta finns de användare vars arbetsuppgifter är beroende av en 

viss självständighet att kunna skapa egna rapporter (Eckerson, 2012). SSBI ska vara 

enkelt för samtliga användare oavsett tidigare bakgrund och analytiska förmågor.  Det är 

viktigt för organisationer att förstå detta eftersom samtliga användare inte kommer nyttja 

SSBI på samma sätt. 

Användare har olika behov och kunskap men med rätt verktyg och rättigheter för 

dataåtkomst behöver dem inte vänta på BI utvecklare för att förbereda informationen åt 

dem. De olika nivåer av self-service implementeras med avseende till olika uppgifter som 

exempelvis åtkomst till fördefinierade rapporter, åtkomst till funktioner eller skapande 

av ny information. De olika nivåerna av self-service är enlig Alpar och Schulz (2016): 

Användning av information: På den första och lägsta nivån får användare åtkomst till 

information som redan har skapats i form av existerande rapporter från IT-avdelningen. 

Detta skiljer sig åt från traditionell rapportering då användare får tillgång till alla 

relevanta rapporter istället för ett fåtal rapporter. Detta angreppssätt är lämpligt för 

vanliga användare utan analytiska och tekniska förmågor. Med hjälp av fördefinierade 

rapporter kan användare upptäcka insikter som är relevanta för just den användaren. 

Nackdelen med detta angreppsätt är att användare inte kan använda drilldown/rollup 

funktion som innebär att datan inte kan undersökas i lägre nivåer än vad den färdiga 

rapporten tillåter. 

 

Skapande av information: Den andra nivån av self-service tillåter användarna gräva ner 

till den lägsta detaljnivån i datan. Anledningen till detta är att IT-avdelningen inte kan 

förutspå användarnas framtida behov av data. I detta angreppsätt finns redan ett lager 

med programkod i bakgrunden som hämtar data från virtuella vyer från databasen och 

presenterar en datamodell till användarna. Fördelen med detta är att användarna inte 

längre är beroende av IT-avdelningen gällande dataåtkomst. En del användare får till och 

med möjligheten att utföra mer komplexa analyser för att hitta ännu bättre insikter i 

datan. Nackdelen med denna frihet är att dessa funktioner oftast kräver förståelse för 

statistik vilket gör det svårt för oerfarna användare att utföra korrekta analyser. 

 

Skapande av informationsresurser: Den tredje nivån skiljer sig åt markant från 

traditionell BI. I traditionella BI system kombineras datan oftast med hjälp från IT-

avdelningen och levereras till användarna som en färdig datakälla. I linje med de brett 
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varierade antal datakällor har dataförberedning blivit en stor utmaning. Användare på 

denna nivå kan få möjligheten att självständigt importera extern data utan hjälp från IT-

avdelningen vilket innebär att dem skapar nya informationsresurser. Ett problem med 

detta angreppssätt är att denna frihet riskerar felaktiga analyser ifall inte den nya datan 

är kontrollerad för datakvalité. 

2.2.2 Användare 

Det finns tre olika typer av användare i en SSBI miljö och dessa har olika roller och behov 

av self-service. En lyckad SSBI lösning bygger på en god förståelse för användarnas 

motivation, arbetssätt och teknologiska förmågor. De tre olika typer av användare är 

enligt Imhoff och White (2011): 

Informationsproducenter: Informationsproducenter är superanvändare som ansvarar 

för att skapa rapporter, mallar och instrumentpaneler men även distribution av 

relaterad information som används av informationskonsumenter (se. II). 

Informationsproducenternas jobb är utveckla organisationen och ta beslut på taktisk 

och strategisk nivå. Informationsproducenterna utforskar, analyserar och skapar 

färdigheter för att kunna ta beslut som är baserad på angripbar information. 

Informationskonsumenter: Informationskonsumenter är uppgiftsorienterade 

användare som samlar på sig information för att utveckla den personliga förståelsen för 

att kunna fatta beslut. Informationen kan levereras till på olika sätt till dessa användare, 

exempelvis genom rapporter, instrumentpaneler, e-post eller informationsportaler. 

Informationskonsumenterna använder informationen för att fatta dagliga affärsbeslut 

och har generellt sett ingen tid eller erfarenhet för att framta och analysera information. 

Ett viktigt informationskrav för informationskonsumenterna är att datan ska vara enkla 

att konsumera för att kunna fatta bra beslut. 

 

Informationshanterare: Informationshanterare är den nyaste typen av användare i en 

SSBI miljö. Dessa användare hjälper till med att öka förståelsen och kunskapsnivån hos 

organisationen genom att förvalta och kommunicera analyserna med tillagd kunskap 

gällande organisationen. Dessa arbetare jobbar framförallt nära 

informationskonsumenterna. 

Utöver de olika användare som finns lyfter Eckerson (2012) upp två ytterligare typer av 

användare. Dessa är lika de ovanstående men Eckerson (2012) har en bredare 

beskrivning av de olika användarna. Dessa är: 

Casual users – Vidare i denna studie kommer casual users att benämnas som vanliga 

användare. Vanliga användare är människor som oftast endast vill kunna konsumera 

fördefinierade rapporter och instrumentpaneler eller gräva sig djupare i datan med hjälp 

av fördefinierade hierarkier. Eckerson (2012) menar att de flesta användare tycker att BI-

verktyg är svåra och förvirrande. Författaren menar vidare att vanliga användare som 

tvingas använda avancerade BI-verktyg snabbt går tillbaka till gamla vanor vilket är att 
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be IT-avdelningen om hjälp när de behöver en annan syn på informationen som redan 

finns tillgänglig.  

 

Power users – I denna studie kommer power users att benämnas som avancerade 

användare. Avancerade användare är de personer som har mer erfarenhet med BI-

verktyg. Dessa användare använder BI-verktyg för att analysera data och svara på mer 

komplexa affärsrelaterade frågor. Eckerson (2012) menar att dessa användare skiljer sig 

åt markant i jämförelse med vanliga användare eftersom de vill använda data för att skapa 

nya insikter åt företaget istället för att endast konsumera fördefinierade rapporter och 

instrumentpaneler.  

2.2.3 Utmaningar 

Varje mynt har två sidor och trots de olika fördelar som finns med SSBI finns även 

utmaningar. En av utmaningarna är att se till att BI-resultaten är enkla att ta del av och 

sprida vidare. Imhoff och White (2011) betonar starkt att användarna måste ha en god 

förståelse för vad den presenterade informationen betyder. Författarna menar vidare att 

ett överflöde av information gör det svårt för användarna att förstå vad informationen 

betyder ” A fire hose of information makes it difficult to determine where things are going 

off-kilter, where exceptions occur, or even get a handle on critical situations.” (s. 6). Det är 

vidare viktigt att det finns tydliga överenskomna definitioner och regler gällande datan 

för att användare inte ska få fram olika versioner av datan som i sin tur riskerar till att 

felaktiga beslut tas (Imhoff & White, 2011; Schlesinger & Rahman, 2015). 

Ytterligare utmaning är att matcha rätt verktyg till rätt användare. Ett stort misstag är att 

endast införskaffa ett verktyg och ge samtliga användare tillgång till detta verktyg. I stora 

drag finns det enligt Eckerson (2012) två typer av self-service. Den första är 

informationskonsumtion i form av fördefinierade rapporter och drill-down möjligheter 

för att gräva ner till en djupare detaljnivå i datan. Dessa möjligheter är främst avsedda för 

vanliga användare som inte behöver skapa sina egna rapporter och analyser. Den andra 

typen av self-service är skapande av information och lite mer komplexa analyser. Dessa 

är avsedda för superanvändare och deras behov. Ett recept för misslyckande är att ge 

båda typer av användare tillgång till samma verktyg (Eckerson, 2012).  

En annan utmaning att komma runt är att verktygen måste vara enkla att använda av icke-

tekniska användare (Alpar & Schulz, 2016; Imhoff & White, 2011). Enligt Imhoff och White 

(2011) tyckte 78 % av totalt 587 respondenter att detta var väldigt viktigt. Om verktygen 

inte är enkla att använda riskerar de att inte användas av slutanvändarna vilket stjälper 

hela idén med SSBI.  

Trots att verktygen är enkla att använda behövs mer träning och utbildning än vad många 

organisationer räknar med. Enligt Stodder (2015) är utbildning och träning för 

slutanvändarna en av de viktigaste utmaningarna att komma förbi eftersom mycket av 

det arbetet som länge krävt en IT-bakgrund överlämnas till slutanvändarna. Fallstudien 

utförd av Johannessen och Fuglseth (2016) är ett bra exempel på att utbildning är viktigt 
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för att användarna inte ska utföra felaktiga analyser. Enligt författarna krävs det 

åtminstone en grundläggande förståelse för olika datamodelleringskoncept.  

För att SSBI ska bli effektivt i organisationer måste det vara enkelt att komma åt den 

behövliga datan. Volymen data som är tillgänglig för organisationer ökar kraftigt idag och 

det är viktigt att all denna datan är lättillgänglig för användarna så djupare analyser kan 

utföras (Zaghloul, Ali-Eldin & Salem, 2013). Störst fokus är enligt Imhoff och White (2011) 

att göra det enklare för BI-utvecklarna att komma åt den snabbt växande datamängden 

som existerar i många organisationer. Författarna lyfter fram att detta också är viktigt för 

informationsproducenterna som behöver komma åt och analysera data utan att först 

behöva integrera datan i ett datalager.  

Ju mer SSBI växer i en organisation, ju svårare och dessutom viktigare blir det att 

säkerställa datan så den håller bra kvalité för analyserna. Enligt Weber (2013) kan många 

datarelaterade problem spåras tillbaka till data governance. Författaren lyfter vidare fram 

att gemensamma definitioner och regler gällande datan måste finnas runtom i 

organisationen ända från C-nivå ner till den operationella nivån för att BI initiativen ska 

lyckas.  
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3 Metod 

Detta kapitel kommer presentera de olika metodansatser som finns samt vilka metodval 

denna undersökning bygger på. Kapitlet kommer vidare lyfta fram hur det insamlade 

materialet kommer analyseras.   

För att bedriva forskning används en forskningsmetodologi. Termen metodologi 

refererar till tillvägagångssättet hur vi hanterar problem och letar efter svar i vår 

forskning (Taylor, DeVault & Bogdan, 2015).  I generella termer handlar forskning om 

sökande efter kunskap och kan ses som ett vetenskapligt och systematiskt sökande efter 

information gällande ett specifikt ämne eller frågeställning (Kothari, 2004). Det finns två 

olika typer av forskningsmetoder vilka är kvalitativa respektive kvantitativa metoder. 

Båda metoder har sina för- och nackdelar och har en väsentlig skillnad i sitt utförande. 

Inom kvalitativa metoder är forskaren själv instrumentet och fokuserar på att studera 

människors erfarenheter och åsikter i detalj med hjälp av metoder som intervjuer, 

observationer eller dokumentgranskning (Hennink, Hutter & Bailey, 2010). Kvalitativa 

metoder fokuserar oftast på ett ämne eller ett fall över en förlängd tidsperiod (Newman 

& Benz, 1998). 

Kvalitativ data är baserad på tre olika typer av data: i) djupa eller öppna intervjuer, ii) 

direkta observationer och iii) nedskrivna dokument. Intervjuer ger direkta citat från 

människor angående deras erfarenheter, åsikter, känslor och kunskap. Data från 

observationer består av människors aktiviteter, beteende och utförande. Nedskrivna 

dokument är också en informationsrik källa för att få en bättre förståelse för det fenomen 

som studeras (Patton, 2015). Kvantitativa metoder faller under kategorin empiriska 

studier enligt vissa men även under kategorin statistiska studier. Kvantitativa metoder 

inkluderar experimentella studier där kontroll över variabler, randomisering och pålitliga 

mätningar behövs för att göra generaliseringar. Den kvantitativa datan kodas enligt 

standardiserade definitioner (Newman & Benz, 1998).  Kvantitativa metoder handlar mer 

om att kvantifiera någonting, vilket innebär att sätta siffror istället för ord på resultatet 

(Patton, 2015). 

Denna studie kommer baseras på kvalitativ forskning i form av en fallstudie. Då syftet 

med studien är att undersöka hur utmaningarna inom SSBI kan hanteras i praktiken är 

det lämpligt att intervjua personer i organisationer för att undersöka hur användare i 

organisationer anser att dessa utmaningar kan hanteras. 

Målet med studien är att undersöka hur utmaningarna inom SSBI kan hanteras i 

praktiken. För att angripa problemet är det lämpligt att dela upp frågan i två delar. Dessa 

delar är att: 

❖ Identifiera utmaningarna inom SSBI. 

❖ Undersöka hur organisationer kan hantera utmaningarna i praktiken.  

Innan fallstudien utförs är det viktigt att studera litteraturen och bekanta sig med 

ämnesområdet. Första delmålet kommer därför besvaras med hjälp av en litteraturanalys 
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där syftet är att etablera en bättre förståelse för SSBI och de associerade utmaningarna. 

Resultatet av litteraturanalysen kommer sedan ligga till grund för den efterföljande 

fallstudien som kommer användas för att besvara andra delen av forskningsfrågan. 

Fallstudien kommer bestå av intervjuer i syfte att få en djup förståelse för hur 

organisationer anser att utmaningarna kan hanteras i praktiken. Efter att resultatet från 

både litteraturanalysen och fallstudien har sammanfogats ska det bidra med att ge ett 

resultat på forskningsfrågan.  

3.1 Litteraturanalys 

En litteraturanalys syftar till att identifiera, utvärdera och tolka tillgänglig forskning som 

är relevant till en forskningsfråga, område eller fenomen (Kitchenham, 2004). Enligt 

Webster och Watson (2002) är det ett substantiellt inslag för att etablera en bra förståelse 

för det valda ämnet och är en nödvändighet oberoende av den forskning som bedrivs. 

För att utföra en bra litteraturanalys är det viktigt definiera en sökstrategi (Kitchenham, 

2004). Det är viktigt att använda relevanta filtreringar med avseende till studiens 

ämnesområde. För att identifiera relevant litteratur kommer både Google Scholar och 

databaser från högskolan i Skövdes databasverktyg att användas. De sökord som kommer 

användas är SSBI, Self-Service Business Intelligence och Self-Service BI. De filtreringar som 

kommer göras är att litteraturen ska innefatta i) Ekonomi och ii) Data och 

kognitionsvetenskap. När det gäller typ av innehåll kommer urvalet filtreras till i) 

konferensbidrag, ii) tidskrifter och iii) Böcker och bokkapitel.  

 Enligt Webster och Watson (2002) är det rekommenderat att börja med de ledande 

journalerna eftersom de största bidragen med störst sannolikhet finns där” The major 

contributions are likely to be in the leading journals. It makes sense, therefore, to start with 

them” (s. xvi).  

Litteraturen kommer analyseras kontinuerligt genom att granska dess journaler, 

författare och studera innehållets relevans till studiens frågeställning. Artiklarna och 

journalerna kommer granskas kontinuerligt under litteraturanalysens gång. När all 

relevant litteratur har insamlats kommer materialet analyseras och sammanställas. 

Resultatet kommer vara en koncept-matris bestående av relevanta koncept med 

avseende till studiens första delmål vilket är att identifiera utmaningarna inom SSBI.  

3.2 Fallstudie 

En fallstudie innebär att studera ett fall över tid med hjälp av detaljerad insamling av data. 

Olika exempel på fall kan vara ett program, organisation eller individuella personer (Noor, 

2008). När det gäller fallstudier är det viktigt att tillhandahålla så detaljerade data som 

möjligt genom att hitta nyckelpersoner som kan bidra med djupa insikter i det aktuella 

problemet (Patton, 2015). För denna studie är det lämpligt att identifiera personer som 

aktivt arbetar med SSBI samt har varit deltagande i implementationen av SSBI 

arkitekturen. Dessa personer kommer kunna ge bra och detaljerade data gällande hur 

organisationen anser att utmaningarna inom SSBI kan hanteras i praktiken. Det är vidare 
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en fördel att få ett brett perspektiv på problemområdet, vilket innebär att BI-ansvariga, 

arkitekter samt användare kommer intervjuas. 

Insamlingen av data kommer ske via intervjuer. Enligt Patton (2015) finns det olika typer 

av intervjuer. Dessa är i) öppna, ii) strukturerade och iii) semi-strukturerade. Öppna 

intervjuer innebär att forskaren inte har några fördefinierade frågor utan respondenterna 

styr riktningen på konversationen. Intervjuaren börjar oftast med en öppen och mer 

generell fråga och justerar nästkommande frågor baserat på vad respondenterna svarar. 

Denna form av intervju kräver en del träning eftersom det kan bli svårt att specificera 

följdfrågorna till det aktuella ämnet (Patton, 2015).  

Strukturerade intervjuer innebär att det finns fördefinierade frågor som ställs till alla 

deltagande respondenter i likadan ordning (Patton, 2015). Dessa intervjuer lämpar sig 

när det finns begränsat med tid och intervjuaren vill säkerställa att samtliga respondenter 

får en chans att svara på alla frågor (Patton, 2015). Semi-strukturerade intervjuer innebär 

att intervjuaren har ett par fördefinierade frågor men har möjlighet att ställa följdfrågor 

beroende på vad respondenterna svarar för att få en mer djupsinnig inblick i ämnet.  

I denna studie lämpar sig en kombinerad strategi där intervjuerna är strukturerade med 

semi-strukturerade inslag. De identifierade utmaningarna kommer användas som 

underlag för intervjuerna. Det kommer till viss del vara strukturerade eftersom det är ett 

specifikt antal utmaningar som behöver besvaras. Intervjusvaren kommer i sin tur vara 

semi-strukturerade då följdfrågor kommer ställas vid behov.  

 

Figur II  Övergripande metodprocess 
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3.3 Analys 

Resultaten från litteraturstudien och fallstudien kommer analyseras separat. Varje utvald 

litteratur från litteraturstudien kommer analyseras genom att undersöka associerade 

utmaningar med SSBI. Innehållet kommer utvärderas och delas in i olika utmaningar där 

samtliga utmaningar kommer listas med dess tillhörande referenser. Det slutliga 

resultatet kommer sedan sammanställas i en koncept-tabell där nästa steg är att ta fram 

intervjufrågor inför fallstudien. 

Analysen av intervjuerna kommer bestå av en induktiv analys i form av kodning. 

Kodningsprocessen består av tre olika delar: i) öppen kodning, ii) axial kodning och iii) 

selektiv kodning (Wolfswinkel, Furtmueller & Wilderom, 2011).  Det första steget är att 

renskriva allt material till olika transkript (Thomas, 2006). När alla intervjuer är 

transkriberade är det viktigt att läsa igenom materialet för att få en helhet av innehållet. 

Med avseende till öppen kodning kommer materialet läsas igenom och endast den 

relevanta datan kommer väljas ut för vidare analys. Nästa steg är axial kodning vilket 

innebär att identifiera huvudkategorier ur datan (Hsieh & Shannon, 2005). Kategorier 

skapas oftast genom faktiska fraser från specifik text i transkripten (Hsieh & Shannon, 

2005; Saldana, 2009). Forskaren letar efter mönster och koder i datat med avseende till 

frågeställningen. Det sista steget (selektiv kodning) är att utvärdera det insamlade 

materialet, förfina kategorierna samt identifiera underkategorier (Hsieh & Shannon, 

2005; Wolfswinkel, Furtmueller & Wilderom, 2011). I denna iteration kommer även 

koder att sammanfogas till en kod i de fall där innebörden är densamma men beskrivs på 

olika sätt.  

Det finns även deduktiva analyser vilket innebär att teman redan är fördefinierade av 

forskaren (Thomas, 2006). I denna studie lämpar sig en induktiv analys då forskaren inte 

har några fördefinierade teman utan nya mönster och teman eftersökes.  Fokus kommer 

ligga på att kartlägga de svar som beskriver hur personer från organisationen i fråga anser 

att respektive utmaning kan hanteras i praktiken och på det sättet besvara andra delen av 

forskningsfrågan. 
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4 Genomförande 

Detta kapitel beskriver hur genomförandet av litteraturanalysen och fallstudien gick till. 

Kapitlet börjar med att beskriva hur litteraturanalysen gick till och sedan hur 

fallstudien/intervjuerna samt analysen av det insamlade materialet gick till. 

4.1 Litteraturanalys 

Den litteratur som användes var relaterad till ämnesområdet SSBI. Olika sökmotorer 

användes för att tillhandahålla relevant litteratur, exempelvis Google Scholar, WorldCat 

Discovery och högskolan i Skövdes databasverktyg. Detta databasverktyg har tillgång till 

ett flertal databaser som användes för att hitta relevant litteratur. Innan databaserna 

valdes ut användes olika filtreringar som att källorna ska vara I) Data- och 

kognitionsvetenskap och II) Ekonomi. Det sökta innehållet filtrerades vidare ner till I) 

Böcker och bokkapitel, II) Konferendsbidrag och proceedings och III) Tidskriftsartiklar 

och tidskrifter. Databaserna som utvärderades var I) ACM Digital Library, II) 

ScienceDirect, III) Scopus, IV) Emeraldinsight, V) Business Source Premier och VI) Web of 

Science. En del databaser hade stöd för logiska “och” och “eller” funktionalitet där en 

söksträng kunde innefatta flera ord.  I dessa fall användes söksträngen ”Self-Service BI” 

OR ”SSBI”. I de fall där det endast fanns stöd för en söksträng användes söksträngarna 

”SSBI”, ”Self-Service business Intelligence” och ”Self-Service BI” vid separata söktillfällen. 

Efter att samtliga filtreringsurval var applicerade kvarstod 41 artiklar. Namnet på 

artiklarna uppmärksammades och för de artiklar där titeln var självklar att den inte 

handlade om utmaningar eller innehöll relevant innehåll för denna studie exkluderas 

dem. Nästa steg var att läsa igenom de kvarstående artiklarna och välja ut dem som ansågs 

vara relevanta för att identifiera utmaningar (se tabell nedan för utvald litteratur). 
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Tabell 1 Utvald litteratur  

4.2 Fallstudie  

Fallstudien utfördes på ett företag som arbetar inom transport och logistik. Företaget har 

cirka 16 000 anställda och är stora på den nordeuropeiska marknaden. Cirka 85 % (5 av 

6 intervjuer) utfördes direkt på företaget i olika konferensrum. Den sista intervjun 

utfördes via Skype då respondenten befann sig i en annan stad. Företaget valdes dels ut 

på grund av att det är författarens arbetsplats men även eftersom företaget befinner sig i 

en digitaliseringsfas där vissa avdelningar inom företaget har kommit en bra bit när det 

gäller SSBI.  

Intervjupersonerna (mer i 4.2.1) valdes ut efter arbetsroller och befintliga/tidigare 

kopplingar till arbetsuppgifter som berör self-service. Samtliga respondenter arbetar 

med SSBI och nästan alla har varierande uppgifter vilket gav en bättre fyllnad. Som 

tidigare nämnt (kap. 2.2.2) finns det både vanliga och avancerade användare vilka har 

olika tekniska kunskaper och behov. Denna studien inkluderade både vanliga användare 

och avancerade användare för att få en bättre fyllnad i svaren.  

Ifall studien hade fokuserat på att identifiera ytterligare utmaningar än vad som finns i 

litteraturen hade även användare utan erfarenheter intervjuats för att få en bredare bild 

men för denna studie identifierades användare som har kunskap inom BI.  
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4.2.1 Intervjuer 

Totalt utfördes sex intervjuer. Den första respondenten som valdes ut har ett stort 

inflytande i företaget och användes som vidare referens för att hitta fler personer som var 

relevanta att intervjua. Nedan presenteras en liten djupare beskrivning av respektive 

respondent. Samtliga respondenter kommer fortsättningsvis att benämnas med ett prefix 

och efterföljande nummer, exempelvis (R1, R2 och R.. N). 

R1 arbetar som Senior Business Intelligence Arkitekt och har 26 års erfarenhet av data 

warehousing och BI. Han ansvarar för den underliggande datamodellen och en del av de 

BI-verktyg som användare runtom i organisationen använder.  

R2 arbetar som Operations Group Controller och besitter 1,5 års erfarenhet i företaget 

men även ytterligare erfarenhet från andra företag. R2 har en god erfarenhet av SSBI då 

han länge använt olika BI-verktyg för att analysera affärsdata. Han arbetar mycket med 

performance management där han analyserar mängder av affärsdata samt ansvarar för 

rapportering till organisationens ledning.  

R3 arbetar som Business Developer Manager och har likt R2 en lång erfarenhet av att 

använda BI-verktyg. Likt R2 arbetar han med att analysera affärsdata för att hjälpa 

verksamheten mäta dess prestanda. 

R4 arbetar som Business Analyst och har flera års erfarenhet av BI. Han har många års 

erfarenhet som superanvändare och skapar en mängd rapporter till vanliga användare. 

Arbetsuppgifterna går ut på att vara bryggan mellan verksamheten och IT-avdelningen. 

R5 arbetar som Integration & Software Developer och besitter flera års erfarenhet av BI 

och integration mellan varierande system. Han har även ansvarat för drift av olika BI-

verktyg till både vanliga användare och superanvändare.  

R6 arbetar som Senior Business Intelligence Konsult och besitter 11 års erfarenhet inom 

BI-branschen. Hon har under en längre period arbetat med exempelvis Microsoft Power 

BI där hon idag är teknisk expert och coachar användare inom det verktyget.  
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4.3 Analys 

Det första som gjordes när samtliga intervjuer var genomförda var att renskriva allt det 

insamlade materialet till olika transkript.  Därefter lästes varje transkript igenom ett 

flertal gånger för att bilda ett helhetsperspektiv över den insamlade datan. Nästa steg som 

utfördes var att korrekturläsa materialet och eftersöka intressanta citat med avseende till 

studiens syfte, i detta fall att undersöka hur organisationer anser att utmaningarna inom 

SSBI kan hanteras i praktiken. 

Varje utmaning fick en egen kodfil där alla intressanta citat från respektive respondent 

klistrades in i respektive kodfil. Ett exempel är att rubriken på kodfil nummer ett var 

utmaningens namn och varje respondents relevanta svar på denna utmaning klistrades 

in som citat i kodfilen. När detta var genomfört för samtliga kodfiler och utmaningar hade 

ett antal koder identifierats. Under nästa iteration korrekturlästes dessa kodfiler för att 

undersöka huruvida olika koder kunde sammanfogas till en kod. Ett exempel är att koden 

”behov” och ”individuella behov” sammanfogades till behov. När samtliga koder var 

identifierade konstruerades en koncept-tabell där varje respondent placerades på X-

axeln och varje utmaning på Y-axeln (se appendix B). Syftet med detta var att på ett 

visuellt sätt mappa de olika faktorerna som respektive respondent nämnde på respektive 

utmaning. Detta kom att bli underlaget för det framtagna resultatet. 
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5 Analys 

Detta kapitel lyfter fram analysen av det insamlade materialet som tagits fram med hjälp 

av litteraturanalysen och fallstudien. Kapitlet kommer inleda med en analys av 

litteraturanalysen och sedan analysera datan från fallstudien. 

5.1 Litteraturanalys  

Detta delkapitel presenterar resultatet av litteraturanalysen. Nedanstående 

konceptmatris visar vilka utmaningar respektive utvald litteratur lyfter fram med 

avseende till studiens första delmål. Vidare presenteras respektive utmaning mer 

djupgående. 

Tabell 2 Koncept-matris med identifierade utmaningar från litteraturstudien 

Respektive utmaning valdes ut efter att ha läst de sju utvalda artiklar från matrisen som 

presenterades i kapitel 4.1. För att en utmaning skulle anses som en utmaning fanns 

kriteriet att minst två källor skulle styrka utmaningen. En ytterligare utmaning (self-

service data preparering) identifierades men då endast en källa kunde bekräfta denna i 

en ytterst liten bemärkelse valdes den att exkluderas. Detta för att få mer mättnad i 

analysen. Nedan presenteras en mer detaljerad beskrivning av respektive identifierad 

utmaning.  

❖ Rätt verktyg till rätt användare 

För att organisationer ska lyckas implementera och driva SSBI måste rätt verktyg matchas 

ihop med rätt användare. Många organisationer underminerar det faktum att det finns 

både vanliga användare och superanvändare som har olika behov av self-service. Vanliga 

användare vill oftast kunna konsumera färdiga rapporter där de kan gräva djupare i datan 
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medan avancerade användare vill analysera data och skapa nya rapporter till vanliga 

användare (Eckerson, 2012). Ifall ett avancerat SSBI verktyg tilldelas en vanlig användare 

finns risken att verktyget inte används och användarna faller tillbaka till gamla vanor och 

kontaktar IT-avdelningen för hjälp, vilket motstrider syftet med SSBI.  

Många användare anser att BI-verktygen är svåra att använda medan de mer avancerade 

användarna kan uppleva att verktygen är begränsande (Alpar & Schulz, 2016; Eckerson, 

2012). Utmaningen ligger i att hitta balansen mellan användarnas behov och verktygens 

flexibilitet (Eckerson, 2012).  

❖ Enkla BI-verktyg 

För att organisationer ska nå framgång med SSBI måste verktygen som används för 

rapportering och analys vara enkla att använda av icke-tekniska användare (Imhoff & 

White, 2011; Schlesinger & Rahman, 2015). I undersökningen utförd av Imhoff och White 

(2011) visar det sig att detta är en av de viktigaste utmaningarna inom SSBI där 78 % av 

respondenterna klassade det som ”väldigt viktigt”.  

Schlesinger och Rahman (2015) styrker detta och menar att användare riskerar att skapa 

sina egna lösningar som inte alltid är korrekta ifall verktygen är svåra att använda. Även 

Alpar och Schulz (2016) styrker detta och menar att användare som går utanför de 

färdigdefinierade rapporterna och importerar externa data riskerar att göra fel eftersom 

dem inte förstår de komplexa datarelationerna och algoritmerna som fortfarande finns i 

bakgrunden. Även Stodder (2015, s. 5) delar denna åsikt: 

” Most users are nontechnical business subject matter experts (SMEs) rather than data 

experts. To make their personal interaction with data and sharing of insights a routine part 

of their work they need software capabilities that require less special knowledge or the help 

of IT at every step.”.  

Författaren nämner vidare att icke-tekniska användare ska tillåtas lägga ner med tid på 

att visualisera data och hitta mönster istället för att behöva definiera datastrukturer och 

utföra datamodellering.  

❖ Lättillgängliga och användbara datakällor 

En av de största anledningarna till att organisationer misslyckas med SSBI går att spåra 

tillbaka till det faktum att användarna inte har åtkomst till den datan dem behöver 

(Weber, 2013). Ifall datan inte går att komma åt spelar det ingen roll ifall det är 

traditionell eller self-service BI (Imhoff och White, 2011). 

En utmaning inom SSBI är att se till så datakällorna är enkla att komma åt och använda. 

Det måste finnas en sund arkitektur för hur organisationer gör när dem gör datakällorna 

tillgängliga. Weber (2013) nämner ett exempel på en BI-manager som hade tankesättet 

”Varför inte bara göra all data publik så kan alla göra vad dem vill med den?”. Detta var en 

god tanke men riskerar i förödande konsekvenser för organisationens dataintegritet. Ifall 
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alla kan göra vad dem vill med datan finns det stora risker att användare skapar flera 

versioner av sanningen.  

I dagens organisationer finns det en tydlig skillnad mellan de användare som har tillgång 

till organisatoriska data och dem som saknar tekniska kunskaper, domänkunskaper och 

behörig till datan: 

 ” Today’s enterprises are facing a clear distinction between the workers who can access data 

and those who cannot. Within organizations that lack self-service BI, the figurative 99 

percent are data users who are dependent on the 1 percent of users who have the technical 

expertise, domain knowledge, and security access to be data independent” (Weber, 2013, s. 

20). 

❖ BI resultaten ska vara enkla att använda och förbättra 

Undersökningen utförd av Imhoff och White (2011) visar att detta är en av de viktigaste 

aspekterna ur användarnas perspektiv. Användarna måste förstå vad den presenterade 

informationen betyder. Utan denna förståelse blir det svårt för dem att använda sig av BI-

resultaten och få en kännedom kring kritiska situationer. Utmaningen ligger i att se till så 

all den relevanta datan för användarna är samlat på ett integrerat, lättåtkomligt ställe och 

att datan är i ett format som dem kan använda i ett gränssnitt som är enkelt att använda. 

Vidare måste användarna ha möjligheten att personifiera instrumentpaneler och ha 

automatiserade BI-möjligheter som hjälper dem i kritiska situationer (Imhoff & White, 

2011). 

En utmaning med att göra BI-resultaten enkla att använda och förbättra är att 

organisationen måste ha gemensamma definitioner och termer över organisationens 

affärsdata. Ifall BI-resultaten är enkla att komma åt men svåra att använda på grund av 

missförstånd finns risken att det leder till felaktiga beslut vilket kan medföra förödande 

konsekvenser för organisationen. För att lyckas med att göra BI-resultaten enkla att 

använda och förbättra måste organisationer etablera ett semantiskt lager med 

gemensamt överenskomna definitioner (Schlesinger & Rahman, 2015). 

❖ Gemensamma definitioner 

Användare har generellt sätt inte möjligheten att importera nya data till datalagret. Dem 

är oftast experter inom organisationsdomänen som råkar arbeta med data och utgår ifrån 

datan som IT-avdelningen förser dem med i en given modell. Ifall användarna ska lyckas 

använda datan för self-service syfte är det kritiskt att BI-utvecklarna implementerar en 

robust datamiljö och ett semantiskt lager så användarna använder rätt beräkningar, 

dimensioner och attribut när de skapar rapporter: 

” So it’s imperative that the corporate BI team implement a robust data management 

environment, complete with an enterprise data warehouse, department-specific data marts 

and a BI semantic layer.” (Eckerson, 2012, s. 16).  
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Ansvaret över att det finns gemensamma definitioner ligger hos samtliga i organisationen 

ifall self-service miljön inte ska råka ut för inkonsekvent datasäkerhet, kvalité och 

prestandaproblem gällande dataåtkomst och analys (Stodder, 2015).  

Med hjälp av ett semantiskt lager finns det endast en definition av organisationens data 

och användare slipper göra fel. Detta blir extra viktigt när många användare skapar sina 

egna rapporter. En fördödande konsekvens är ifall flera användare kommer fram till olika 

svar på samma fråga bara för att det inte fanns en gemensam överenskommen definition 

på datan. Organisationer måste etablera gemensamma definitioner för att self-service ska 

fungera (Schlesinger & Rahman, 2015).  

❖ Utbildning i BI-verktygen 

En av de största utmaningarna och även den som undermineras mest är att det krävs mer 

utbildning och träning i verktygen än vad många organisationer räknar med. I 

undersökningen utförd av Eckerson (2012) framgår det att 73 % av professionella BI-

utvecklare tyckte att SSBI kräver mer utbildning än vad dem förväntade sig. Detta beror 

på att de flesta vanliga användare tycker att BI-verktygen är svåra att använda samtidigt 

som superanvändarna behöver en hel del support för att kunna bli duktiga BI-utvecklare 

och sprida vidare kunskapen (Eckerson, 2012).  

Användare ska även kunna utföra mer avancerade analyser på egen hand utan hjälp från 

IT-avdelningen, men användare är inte nöjda med sina förmågor att utföra denna sorts 

analys på egen hand och behöver ofta fråga IT-avdelningen för hjälp (Stodder, 2015). För 

att SSBI ska influera organisationer på ett hållbart sätt måste användarna få den 

utbildning och träning som behövs. Det räcker inte att endast utbilda användarna i 

verktygen utan dem måste åtminstone ha en grundläggande förståelse för 

datamodellering och datastrukturer för att kunna tolka och definiera relationer mellan 

datan (Johannessen & Fuglseth, 2016). Grundläggande datamodellering kan förbises 

något när dem använder en färdig datamodell men ifall användare ska integrera externa 

data som inte redan är tillgängligt i datalagret måste organisationer utbilda användarna i 

datamodellering och datastrukturer.  

❖ Hantera data governance 

Organisationer som vill lyckas med SSBI måste etablera ett data governance program som 

ser till att det finns justerad governance genom hela BI-systemet ända från C-nivå ledning 

ner till BI operationella governance och vidare ner till BI-utvecklarna och 

superanvändarna. Det är viktigt att inkludera människor från alla nivåer så 

organisationen får ett gemensamt data governance program som influerar hela 

organisationen (Weber, 2013).  

Ifall det inte finns ett centraliserad governance program riskerar användarna att skapa 

flera versioner av sanningen vilket blir svårt, om inte omöjligt att underhålla i längden 

(Stodder, 2015). Ett bra governance program blir extra viktigt när användare börjar 
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importera sin egna data och får ansvara för att tvätta och förbereda datan för vidare 

analyser (Alpar & Schulz, 2016; Stodder, 2015). 

Undersökningen utförd av Eckerson (2012) visar att data governance är väldigt viktigt för 

att etablera en stabil datamiljö för self-service användarna:” This data infrastructure 

ensures that superusers use the appropriate metrics, dimensions and attributes when 

building reports, and it avoids confusion over the meaning of data” (s. 16). 

5.2 Fallstudie  

Detta delkapitel presenterar resultatet av intervjuerna i fallstudien. Delkapitlet beskriver 

hur organisationer anser att de ovannämnda utmaningarna kan hanteras i praktiken. 

❖ Rätt verktyg till rätt användare 

Det finns en tydlig likhet mellan åsikterna i litteraturen och fallstudien när det gäller 

utmaningen med att matcha rätt verktyg till rätt användare. Både litteraturen och 

majoriteten av respondenterna lyfter fram att behov och målgrupper är den viktigaste 

faktorn för att hantera denna utmaning i praktiken.  

R1 betonar att behov är den viktigaste faktorn för att hantera denna utmaningen. Han gör 

skillnad på rapportering och analys och menar att många användare endast skapar 

rapporter och inte riktigt analyserar data. För de användarna som utför lite mer komplexa 

analyser håller det inte att dem har samma verktyg som ”basic” användarna utan de 

behöver enligt R1 mer avancerade verktyg som stödjer statistiska analyser, vilket går att 

koppla tillbaka till behov och målgrupp.  

R2 anser att utmaningen gällande rätt verktyg till rätt användare kan hanteras genom att 

i förväg definiera målgruppen och identifiera vad de har för self-service behov. Han anser 

att organisationer oftast går fel väg där och först ger ut ett verktyg till användare utan att 

ha definierat målgruppen och dess behov: 

” Det blir ju liksom mycket målgrupp, vad är deras behov och då har man kommit väldigt 

långt. Jag kan säga att man går oftast fel där, det är lite lustigt man tänker att sunt förnuft 

oftast borde funka i företag men det är oftast det som brister många gånger.” (R2).  

R2 nämner vidare att basic användare ofta behöver verktyg som är ”no-brainer” och att 

många användare inte har någon aning om vad BI-system klarar av. Vidare anser R2 att 

”man kan rucka på det intuitiva” i BI-verktygen när dem används av analyspersoner på en 

högre nivå i organisationen.  

R3 visste inte hur denna utmaningen kan hanteras mer än att göra datakällorna enklare 

att använda. Han betonade att det oftast handlar om att förstå datan eftersom det finns 

mycket data som kopplas ihop så det är snarare fråga om att förstå datan än verktygen.  

R4 anser att användare måste anpassa sig lite efter det som finns i organisationen 

eftersom det blir svårt att skaffa ett verktyg som passar alla men även svårt att skaffa så 
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många verktyg som alla vill ha. R4 nämner att det blir alldeles för trögrörligt och dyrt i 

längden: 

”…ett speciellt som passar alla blir svårt, men ha så många verktyg som, folk i organisationen 

skulle vilja ha, det är inte heller en väg utan jag tror det är, man får anpassa sig lite efter 

vad som finns och man kan inte ha för många, organisation som måste byggas upp kring det 

är alldeles för stor och trögrörlig, det blir för dyrt helt enkelt”(R4). 

Även R5 anser att behov är viktigt men han anser att valet av rätt verktyg till rätt 

användare bör ske på individuell nivå beroende på vad dem har för kunskap. Det handlar 

om en balansgång men generellt är det viktigt att överväga användarnas behov och 

verktygens komplexitet.  

R6 delade inte övriga respondenters åsikter och menar att användare istället kan använda 

samma verktyg bara att dem använder olika perspektiv för datan där basic användare 

använder delmängder av datan som är enklare att arbeta med och är till för de mindre 

tekniska användarna.  

❖ Enkla BI verktyg 

En intressant aspekt är att litteraturen rekommenderar moln-verktyg, notifikationer och 

möjligheten att ha personliga portaler som lösningen på denna utmaning. I fallstudien 

framgår det att dessa aspekter är lösningen men på utmaningen gällande ”BI-resultaten 

ska vara enkla att använda och förbättra”.    

Denna utmaning är lik ovannämnda utmaningen gällande rätt verktyg till rätt användare. 

R1 betonar att det inte alltid är fel på verktygen utan snarare att verktygen som finns 

tillgängliga är underutnyttjade. Vidare nämner han att det måste finnas ett driv hos 

användarna, att dem faktiskt vill använda sig av verktygen samt att det finns support för 

användarna: 

” För att få detta och funka var vi tvungna att ge kontinuerlig support till användarna och 

liksom bry oss om dem, om du förstår vad jag menar.” (R1). 

Både R3 och R4 anser att svårigheten ofta ligger i datamodellen, att den blir för stor och 

svårbegriplig för användaren snarare än att det är problem på verktyget. Ett sätt att 

hantera denna utmaning på är att göra lite mindre datamodeller där användare kan mata 

in parametrar istället. Vidare styrker R3 det som R1 sa när det gäller driv. R3 anser att det 

måste finnas ett engagemang hos användarna och att verktyget inte spelar någon roll ifall 

inte användarna har engagemanget.  

R6 ansåg att denna utmaning går att hantera genom att ha gemenskaper (communitys) 

där användare kan ställa frågor till andra mer kunniga användare och få personlig hjälp. 

Hon refererade i detta fall till det stora nätverket som finns för Power BI. Följdfrågan som 

ställdes var ”Har ni någon intern Community? Kan användare höra av sig till er och få 

support om dem skulle behöva?”.  
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R6 nämner vidare att dem har en sådan och att det alltid finns hjälp tillgänglig. Ena 

alternativet är att gå in på verktygets egna community och eftersöka hjälp och i de fall där 

den inte finns kan användarna alltid höra av sig till superanvändare eller henne som är 

training coach.  

”Ja, absolut, dels så visar man ju liksom den här hjälpen finns och få om man vill där man 

kan gå in på power bis hemsida men ibland vill man ju bara ringa eller maila någon och än 

så länge har vi gjort så att om man inte har en sån här king user i närheten så kan man 

liksom alltid höra av sig till mig tillexempel då eller någon annan i teamet. Annars så är det 

väl liksom, i långa loppet när vi kommer få in ännu mer användare så kommer dem, då går 

man liksom till en sån power user och sen om inte power usern kan hjälpa så får dem ju gå 

in på det här communityn på nätet eller att dem frågar mig tillexempel som är såhär Power 

BI Training coach då liksom. ”(R6).  

❖ Lättillgängliga och användbara datakällor 

Utmaningen gällande lättillgängliga datakällor är en lite mer speciell utmaning där en del 

respondenter samtycker med litteraturen och en del respondenter inte samtycker med 

litteraturen. I litteraturen påpekas det att datan bör vara tillgänglig för alla användarna 

medan andra påpekar att det behövs lite djupare tanke innan all data blir tillgänglig för 

alla. En del respondenter gav beskrivningen ”Information democracy” och andra beskrev 

det som ” Transparency democracy”. Dessa två benämningar innebär samma sak och 

kommer i fortsättningen användas parallellt för att belysa att alla användare har tillgång 

till samtliga affärsdata.  

R1 anser att datan bör vara tillgänglig för användarna men risken är att användarna 

skapar alldeles för mycket rapporter och gör det till en förbannelse: 

”…men dem skapar sina egna rapporter vilket dem gör till en förbannelse faktiskt, vilket 

kanske är nackdelen då” (R1). 

Vidare anser R1 att det måste finnas en form av klassning på användarna för att self-

service ska fungera, annars blir det kaos till slut. Detta kommer beskrivas lite längre ner 

då den har med ”utbildning i BI-verktygen” att göra. 

” …då får man styra hur mycket man får göra, hur mycket self-service dem får göra innan 

det går åt pipsvängen. Det blir svårt när man släpper loss allting till alla användare, man 

bör ha någon form av restriktion, nån form av klassning på användarna, faktiskt, annars 

blir det kaos till slut” (R1). 

R2 bekräftar det som R1 nämner att de har en ”information democracy” där datan inte är 

låst på något sätt men R2 anser att användarna ska få tillgång till alla data men genom 

deras visualiseringsverktyg och få access till apparna istället. Han nämner ett exempel 

som skedde förr i tiden där användarna skapade egna Access-databaser med Microsoft 

och kopplade upp sig mot all data. Problemet med detta var enligt R2 att det förekom flera 

sanningar i bolaget, vilket är en nackdel i ett BI-system.  
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” förr i tiden, innan self-service kom så byggde man egna access databaser med Microsoft, 

Microsoft access. Och, dem här några killarna, jag tror det finns nån tjej med, dem har 

kopplat upp sig redan för tio år sen mot vårt data warehouse och suger ut, eller egentligen 

skapat ett eget BI-system med access då” (R2). 

Följdfrågan som ställdes var ”Och detta blir inte bra?”. Där påpekade R2 att det blev 

konflikter i bolaget när det kom till vilken sanning som är rätt. Ett sätt att hantera denna 

lösningen är att användarna måste gå via visualiseringsverktygen och hellre få access till 

de olika apparna: 

” Nej, för problemet är ju det här med två sanningar i ett bolag och att man inte tittar på 

samma rapporter och så här va. Då är det egentligen där vi nog har en policy att man inte 

ska få koppla upp sig direkt mot data warehouset utan man måste gå igenom 

visualiserignsverktyget och hellre efterfråga de apparnas olika access.” (R2). 

R3 nämner att det handlar mycket om behörigheter. I många fall har användarna endast 

access till den datan dem förväntas behöva. R3 ansåg att ”information democracy” är det 

bästa sättet att gå, men med modifikationer. Enligt R3 ska datan vara tillgänglig för 

samtliga användare eftersom de får en bättre helhetsbild och får ta del av andra 

”godbitar”. 

”…det är ju en utmaning ja för oftast får du bara del av den infon som kanske ligger i din roll 

som man förväntar sig att du ska ha. Och sen vet man inte allt, alla godbitar som ligger i 

andra appar som man inte har access till” (R3). 

R3 nämner vidare att användarna måste få en internutbildning i organisationens 

affärsmodell för att förstå hur all data hänger ihop. Det räcker inte att endast utbilda 

användarna i dem tekniska BI-verktygen utan dem måste utbildas i organisationens 

datamodeller också.  

”Men inte bara utbildning i systemen utan i affärsmodellen som man måste begripa. Vad är 

datat liksom?” (R3). 

Både R4 och R5 nämner att det är viktigt med ett bra datalager och data marts. R4 anser 

att data marts med tillrättalagd information är ett sätt att hantera utmaningen gällande 

lättillgängliga datakällor. Han upplever liksom många andra användare att det kan vara 

enkelt att gå bort sig om datamodellerna är för stora. Syftet med ett datalager är att samla 

all organisatoriska data på ett centraliserat ställe.  

” att man kan bygga ett datalager där man har färdigutvecklade vyer som användarna kan 

använda” (R5). 

R6 ansåg att det endast behövs en datakälla som är centraliserad för hela organisationen. 

För att den ska bli enklare att använda för icke-tekniska användare ansåg hon att dem 

behöver utbildning i datamodellen parallellt med utbildning i verktygen. Vidare bör 

organisationer använda olika perspektiv på datat för att alla inte ska se allting. På detta 
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sätt kan organisationen även styra hur stora datamodellerna blir, vilket går i linje med 

R4s åsikt gällade ”tillrättalagd information”. Med hjälp av perspektiv kommer alla 

användare se samma fält i datamodellen bara att själva innehållet är tillrättalagt då 

behörighetsfrågan är en svårlöslig fråga.  

❖ BI resultaten ska vara enkla att använda och förbättra 

Litteraturen påpekar starkt att denna utmaning är en av de viktigaste när det kommer till 

SSBI eftersom användarna måste förstå den data dem har tillgång till. BI resultaten som 

presenteras för användare måste vara lätta att förstå samtidigt som det inte kan finnas ett 

överflöde av rapporter och instrumentpaneler eftersom det blir svårt för användarna att 

veta vart dem ska vända sig vid kritiska situationer.  

R2 anser att verktygen bör delas upp efter organisationsnivå och resultaten ska vara 

lagrade i respektive verktyg som används på dem olika nivåerna. Han menar att det ska 

finnas operativa, administrativa och strategiska samlingar av rapporter och 

instrumentpaneler (appar) lagrade på olika ställen istället för att använda ett verktyg och 

lagra för många appar där, då användarna kommer få problem med att hitta resultaten. 

Vidare anser R2 att automatisering är ett sätt att nå ut till de användare som endast 

konsumerar rapporter och inte är i så stort behov av rapportutveckling. Han nämner ett 

exempel på en avdelning som inte är i så mycket behov av realtid eller djupa analyser men 

där det exempelvis finns en avdelningschef som endast vill ha en överblick i hur hans team 

presterar varje vecka. I detta fall är rapportautomatisering en bra strategi för att deras 

resultat ska vara enkla att använda och att annan irrelevant information inte gör det svårt 

för dem att hitta sina BI resultat: 

”…och det kanske är så att den operativa nivån tillexempel check-in är operativ, men dem 

behöver inte ha BI system stöd för att fatta beslut hela tiden, dem bokar biljetter, dem 

checkar in och så vidare, dem behöver inte se statistik. Men deras teamleader eller likande 

kanske vill ha rapporter istället en gång i veckan hur dem har presterat eller liknande” (R2).  

Vidare anser R2 att det är viktigt att samtidigt referera till ursprungsdatan eftersom det 

kan hända att användarna skulle vilja göra drilldown analyser. Då kan rapporten 

innehålla en länk till appen där rapporten är samlad för att göra det enklare för 

användarna. En ytterligare fördel med detta angreppssätt är att dessa rapporter är redan 

befintliga på andra ställen och återanvänds, vilket gör att samtliga användare får samma 

sanning.  

R4 föreslår stora skärmar runtom i organisationen där företagets Kpi:er visas. Det skulle 

kunna vara att de olika avdelningarna har skärmar med de rapporter och 

instrumentpaneler som berör den avdelningen: 

” Jag tror på skärmar som vi har runt om i huset där man visar företags kpi:er och liknande.” 

(R4).  
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En fördel med detta är att BI får ett inflytande hos avdelningen och ifall detta används på 

ett bra sätt kan det bygga upp BI kulturen hos dem olika avdelningarna. Vidare anser R4 

att det är lämpligt med rapportservrar och portaler där användarna kan hämta sina 

rapporter. 

Enligt R5 är Software as a service (SaaS) och övriga moln-tjänster en bra lösning på denna 

utmaning då nåbarheten på resultaten blir bredare. När organisationer använder moln-

tjänster ligger resultaten uppe i molnet vilket innebär att användare som befinner sig 

utanför sin organisations nätverk fortfarande kan konsumera rapporter och 

instrumentpaneler. Vissa BI-verktyg, exempelvis SQL Server Reporting Services (SSRS) är 

en on-premises rapportserver som innebär att rapporterna ligger inom organisationens 

nätverk och användarna inte kan konsumera dessa utanför det nätverket.  

Litteraturen förespråkar för SaaS tjänster eftersom rapporterna konsumeras via 

webbläsare och andra enheter som de flesta användarna är vana vid. Vidare är dessa 

lösningar fördelaktiga då många av dessa verktyg ger möjligheten att skapa sina egna 

arbetsytor för att personifiera resultaten. R5 nämner vidare att prenumerationer är 

ytterligare ett bra sätt att konsumera resultaten, vilket innebär att användare får en 

notifikation när rapporten uppdateras.  

”…att du väljer en plattform som har bra mobilstöd, eller så finns det ju lösningar där du 

prenumererar på datan så att när du går in i själva GUI:t så får du en notifikation, att du 

prenumererar på förändringar som sker i datan för att telefonen är väl inte den primära 

plattformen att jobba i utan du kanske hellre vill kunna få notifikation om att detta har 

ändrat sig och sen då kan du gå in på datorn och visa den riktiga rapporten där” (R5). 

R6 anser att denna utmaning kan hanteras genom att skapa standardrapporter och vidare 

distribuera resultaten på avdelningsnivå. På detta sätt blir det enklare att få tillgång till 

den data som är relevant istället för att paketera allting i flera olika appar. Detta går i linje 

med R2s åsikter som anser att det bör ske på organisationsnivå. Vidare anser R6 likt R5 

att moln-verktyg är ett smidigt sätt att hantera denna utmaning på.  

❖ Gemensamma definitioner 

I litteraturen identifierades att gemensamma definitioner är en kritisk faktor för att 

användarna ska kunna utföra korrekta analyser och förstå vad datan dem arbetar med 

innebär. I fallstudien delas liknande åsikter. Både R1 och R4 nämnde att gemensamma 

definitioner är en kritisk faktor och att detta blir ännu viktigare när mer ostrukturerade 

data från flera källor börjar kopplas ihop: 

” …i många fall utför vi hela dataprepareringen åt användarna som inte har stora self-

service behov utan som mest vill använda färdiga rapporter och liknande, men i framtiden 

när man börjar koppla på mer ostrukturerad data från många fler datakällor måste man 

använda ett semantiskt lager, en datakatalog runt det här, annars kommer användarna gå 

vilse direkt.” (R1).  
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” …man bör ha gemensamma definitioner och det är ett jättejobb att sätta ihop dem här. 

Man måste ha team som jobbar liksom över hela man måste ha representanter från alla 

delar” (R4). 

Denna utmaningen kan enligt R2 hanteras genom att skapa en chatt-bot och/eller en Wiki 

databas som lagrar en beskrivning av de olika begrepp och termer som finns ute runtom 

i organisationen.  

” …eller en chatt-bot skulle vi kunna utnyttja på nåt sätt, så om man börjar i ett företag eller 

man har en fråga i alla fall i företaget, vad är punktionalitiy, eller efficiency, eller vad är 

liksom allting så skulle den här chattboten kunna hitta en databas och berätta tillbaka vad 

det är, så att man kan utbilda på det sättet.” (R2). 

Vidare anser R2 att detta alternativ bör ha en funktion som hänvisar till en domänkunnig 

person i organisationen för de begrepp som inte finns lagrade ännu. Denna databas bör 

byggas på ett iterativt sätt eftersom det är omöjligt att lagra alla begrepp och definitioner 

på en gång: 

” …och skulle det vara så att den här databasen inte hittar definitionen på det, så skulle man 

då kunna svara tillbaka att definitionen ännu inte finns, var snäll att kontakta någon som 

kan, aa, referera till en person då, så får man iterativt bygga upp den här databasen. Då 

märker man, det är egentligen två saker då, det ena är vad användaren frågar efter, för om 

du bara ska bygga en stor liksom terminologi databas direkt då kanske du har tre tusen ord, 

vad är en gäst, vad är en frakt, vad är en fraktenhet, liksom du ska definiera allting hela 

tiden och då blir det stort men det är bättre om man liksom börjar med noll i databasen så 

får man se vad användarna frågar efter typ vad är  intäkt, vad betyder Revenue, vad betyder 

gross profit, då ser man istället, då kan man ju istället bygga på det som faller in som är 

viktigt, ehm, så kan man bygga det iterativt på det sättet. Och, men det är ett sätt, en typ av 

wikipedia databas då med definitioner och terminologi och semantiskt lager och liknande.” 

(R2).  

❖ Utbildning i BI verktygen 

Både litteraturen och respondenter från fallstudien är enade om att utbildning är en 

kritisk faktor för att få SSBI att fungera. I litteraturen nämns det kort att användarna 

måste bli utbildade för att kunna utföra korrekta analyser. R2 och R4 anser däremot att 

kontinuitet är en kritisk faktor vilket innebär att det inte räcker att utbilda användarna 

en gång utan detta är någonting som måste ske kontinuerligt och förvaltas: 

”det måste följas upp och man behöver ju som förvaltningsmöten. Det är man väldigt dålig 

på i IT-världen, förvaltningen är någonting som man ofta är dålig på. Man missar lite grann 

och det kostar tid och pengar mer än vad man tror för sen slutar ju helt plötsligt någon och 

då försvinner jättemycket kompetens på en avdelning tillexempel och då är det nya man ska 

lära upp. Så att det tror jag är en riktig nyckelfaktor, det här med förvaltningen och det 

måste man ha kontinuit med det får man aldrig sluta med.” (R4). 
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Vidare ansåg R2, R4 och R6 att det är viktigt att identifiera superanvändarna i 

organisationen som ska vara som ambassadörer och bli personerna dit användarna kan 

vända sig ifall de skulle behövas.  

” det kanske är 5–10 % procent av dem här som ska vara en typ av superuser om man säger 

så, Ehm, och då handlar det om att identifiera vilka dessa 5–10 skulle kunna vara, som skulle 

kunna vara en typ av ambassadör, ute i regioner, ute i funktioner eller vad det kan vara för 

sätt va, och om man kan identifiera dem här personerna som kan bli ambassadörer och 

utbilda lokala personer på nåt sätt, man bygger ett litet hub and spoke nätverk nästan” (R2).  

Detta tankesätt odlar ett ytterligare problem vilket är: Hur får man dessa superanvändare 

att vilja bli superanvändare? Vad ska dem få för morot för att ta på sig ytterligare ansvar 

att börja utbilda lokala användare? Enligt R2 är det inte säkert att det räcker med att välja 

ut dessa användare utan han anser att dessa måste kultiveras samtidigt som 

verksamheten har någonting att erbjuda dessa personer. Vidare anser R2 att det handlar 

om organisationskultur och att det måste finnas ett driv i att bli self-service.  

Ju mer organisationer går mot self-service och även att bli datadrivna, desto mer måste 

dessa faktorer influera verksamheten från C-nivå ledning ända ner till den operativa 

nivån, det måste bildas en kultur kring dessa faktorer. R2 nämner mjuka och hårda värden 

som organisationer kan använda, exempelvis att dessa superanvändare kultiveras genom 

att få en högre lön och få möjligheten att delta i större och mer spännande projekt. Ett 

annat alternativ är att organisationen inför ett program där det finns olika nivåer av BI-

kompetens (brons, silver och guldnivå) och att vissa tjänster ska kräva en viss nivå av 

analysförmåga. Detta alternativ anser R2 vara en hård väg att gå: 

” …det är en rätt hård väg att gå, man kan ju börja att gå mjukare liksom approach, där 

man först ser hur många är frivilliga och bli guld, ehm, kvalité då, och dem här gold members 

eller va vi ska kalla det, dem kanske då kan utbilda andra till silvernivå. Eller att man kanske 

kan utbilda andra till sin egen nivå, och så kan man försöka skapa nån BI kultur i bolaget” 

(R2).  

R6 anser liksom många andra respondenter att superanvändarna måste identifieras och 

tränas för att sprida kunskapen vidare ner till basic användarna. Vidare anser hon att det 

krävs kontinuerlig coachning i verktygen där dem sedan måste utvärdera vad de har lärt 

sig. R6 anser likt R2 att det bör finnas något slags BI-program med olika kompetenser. På 

så sätt menar R6 att användarna blir ”tvingade” till att använda BI-verktygen och lär sig 

på det sättet.  

”…och så ses vi om en vecka igen och sådär då blir det lite det där att får in dem i verktygen 

så fort som möjligt och sen liksom på något vis tvinga in dem lite liksom sitta lite själva man 

ser för det tar ju liksom lite tid för dem här liksom det är ju ändå liksom mycket nytt att 

arbeta mot vad man är van med sen tidigare.  Så vi lägger ju mycket tid på vår utbildning 

och coachning.” (R6).  
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❖ Hantera data governance 

När det gäller hantering av data governance anser R3 och R4 att det är viktigt att sätta 

ihop ett governance team och att personer från samtliga avdelningar ingår i det teamet. 

Båda anser att det måste förvaltas och följas upp kontinuerligt. Vidare nämner R3 att det 

måste finnas ambassadörer som har ansvar för datan och att dessa personer har 

regelbundna möten för att stämma av att organisationen håller sig till sitt governance 

program. 

”…att ingå i governance, men även att man har, att man är ambassadör för att man vet vilka 

man ska kontakta. Ehm, nu har vi kopplat ihop det även med utveckling och prioritering. 

Samla alla till ett team. Ja man behöver kanske inte sitta ihop men att man har regelbundna 

möten för att liksom säkra upp att vi håller governance på rätt sätt. För, det har funkat rätt 

så bra.” (R3).  

R4 anser att organisationer måste ett ha team som jobbar över hela organisationen och 

från alla olika avdelningar. Vidare nämner R4 förvaltning och kontinuitet, vilket innebär 

att detta arbetet måste ske kontinuerligt och även att användarna som använder self-

service ska bli internutbildade i organisationens data, inte bara i verktygen: 

”Man måste ha team som jobbar liksom över hela man måste ha representanter från alla 

delar. Ja, man måste ha folk från vårat fall från finans, man måste ha från frakt som vet vad 

allt betyder med väldigt hög kunskap om datan så man kan sätta ihop ett samarbete. Vad 

är en avgång?  Om man frågar bara här i huset så kanske inte alla har samma definitioner. 

Det är ett, vad heter det, en riktig utmaning men det tror jag på att man har ett team. Många 

med väldigt stor kunskap om data som kan förklara för varandra och sätta ihop det till 

gemensamma definitioner. Man måste också åka runt och internutbilda och liksom, i huset, 

och det räcker inte med en gång utan löpande och kontinuerligt. Och det tror jag är vårt 

dilemma inom IT branschen i stort, man köper ofta in ett system oavsett vad det är och 

mjukvara och sen så lägger man mycket pengar i början, har utbildningar sen så har man 

svårt att jobba vidare med förvaltningen” (R4). 

R6 hade inte så bra koll på hur detta kunde hanteras mer än att hon konstaterade att dem 

har valt ut olika personer från olika enheter som är ”representanter”. Dessa personer har 

ansvar för olika tester på datat innan den släpps. Vidare anser hon att detta känns som ett 

rimligt och smart sätt att kontrollera så det finns governance på datan.  

” …dem som dem kallar för king users också där varje person liksom kommer från en viss 

enhet eller så då liksom så att alla är representerar i princip. Och dem har ansvar och utför 

olika tester på datat och så innan den släpps och det känns ju rimligt och smart. Det känns 

ju som en smart ide för då har dem ju ofta bra koll också och förhoppningsvis om man väljer 

ut rätt personer så blir det bra. ” (R6). 
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6 Resultat 

Detta kapitel presenterar resultatet som tagits fram i studien. Kapitlet börjar med att 

presentera en övergripande beskrivning av modellen och förklarar sedan varje 

utmaning och faktor i mer detalj.  

 

Figur III    Framtagen modell med faktorer för att hantera utmaningarna inom 

SSBI i praktiken 

 

Den framtagna modellen är konstruerad med en top-down approach enligt följande 

hierarki: Forskningsfråga → Utmaning → Faktorer. Denna strategi valdes då detta 

ansågs vara ett tydligt sätt att visuellt presentera resultatet på. 

I den stora kvadraten visas forskningsfrågan för att förtydliga att resultatet är baserat på 

den forskningsfråga studien bygger på. Pilarna som är dragna ner till de sju färgvarierade 

symbolerna (utmaningarna) placerades där för att på ett visuellt sätt tala om att 

respektive utmaning har en koppling till forskningsfrågan. De olika färgerna som varje 

utmaning presenteras i har ingen påverkan på resultatet utan valdes ut efter författarens 

egna design-val. Längst ner visas de riktlinjer (faktorer) som är viktiga för att hantera 

respektive utmaning. Resten av kapitlet fokuserar på att beskriva de olika faktorerna. 

❖ Rätt verktyg till rätt användare 

Det är kritiskt att organisationer identifierar målgrupper och användarnas behov för att 

SSBI ska fungera. Användare har olika kompetenser och behov av self-service och det går 
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inte att ha en ”one-size-fits-all” lösning där ett verktyg passar samtliga användare 

(Eckerson, 2012). För att lyckas matcha rätt verktyg med rätt användare måste 

organisationer identifiera de olika målgrupperna och användarnas behov och därefter 

välja ut de verktyg som passar för respektive målgrupp. ”Det blir ju liksom mycket 

målgrupp, vad är deras behov och då har man kommit väldigt långt.” (R2).  

❖ Enkla BI verktyg 

I många fall är det inte fel på verktygen men användarna upplever ändå svårigheter med 

att använda de BI-verktyg dem blivit tilldelade. För att lyckas med att göra BI-verktygen 

enkla att använda måste det finnas engagemang hos användarna. Användarna måste vilja 

använda verktygen och då många användare är nya konsumenter av verktygen är det 

kritiskt att BI-kunniga människor och utvecklare i organisationen ger kontinuerlig 

support till användarna. ” För att få detta och funka var vi tvungna att ge kontinuerlig 

support till användarna och liksom bry oss om dem, om du förstår vad jag menar.” (R1). 

Ifall verktygen är svåra att använda och användarna inte får den support dem behöver 

finns risken att dem återvänder till gamla vanor, exempelvis Microsoft Excel eller ännu 

värre skapar sina egna ”spök” system där risken att felaktiga analyser och resultat skapas 

är stor (Schlesinger & Rahman, 2015). Det behövs vidare mindre datamodeller så 

användarna inte går vilse när dem skapar sina egna rapporter och instrumentpaneler. 

Genom att ge kontinuerlig support och mindre datamodeller kommer användarna 

uppleva att verktygen är mer intuitiva och enklare att använda.   

❖ Lättillgängliga och användbara datakällor 

Organisationer bör utveckla ett datalager där organisationens data är centraliserat på ett 

ställe. Genom att bygga och använda ett datalager samlas all data på ett och samma ställe 

och det blir enklare för användarna att komma åt datan (Weber, 2013). Det är vidare 

mindre risk att få definitionsproblem ifall datat är lagrat i ett centraliserat datalager. 

Eftersom det även krävs mindre datamodeller (utmaningen gällande Enkla BI-verktyg) 

bör organisationer även skapa olika data marts som fokuserar på en delmängd av all data 

och därmed resulterar i mindre datamodeller. ” att man kan bygga ett datalager där man 

har färdigutvecklade vyer som användarna kan använda” (R5). För enklare användning av 

datan bör organisationer fokusera på att utbilda användarna i datan parallellt med 

verktygen då det blir enklare att skapa rapporter och instrumentpaneler när användarna 

har en god förståelse för datan. ”Men inte bara utbildning i systemen utan i affärsmodellen 

som man måste begripa. Vad är datat liksom?” (R3).  
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❖ BI resultaten ska vara enkla att komma åt och använda 

Ifall det finns för mycket rapporter och instrumentpaneler kommer användare lätt tappa 

bort sig och inte hitta den kritiska informationen vid kritiska tidpunkter (Imhoff & White, 

2011). Användare behöver en personlig portal där de kan hämta de rapporter, 

instrumentpaneler och appar som dem har blivit tilldelade. I denna portal kan de 

prenumerera på olika data och få notifikationer i form av e-mail när vissa data överstiger 

en viss tröskel och på så sätt få en enklare tillgång till BI resultaten. ”…att du prenumererar 

på förändringar som sker i datan för att telefonen är väl inte den primära plattformen att 

jobba i utan du kanske hellre vill kunna få notifikation om att detta har ändrat sig och sen 

då kan du gå in på datorn och visa den riktiga rapporten där” (R5). 

Vidare bör organisationer använda Software as a Service (SaaS) tjänster i molnet då 

användarnas nåbarhet av resultaten utökas och blir tillgängliga även utanför 

organisationens nätverk. Molnbaserade BI-verktyg erbjuder en bättre mobilitet när det 

gäller att konsumera BI resultat då användarna inte behöver vara uppkopplade på 

organisationens nätverk för att konsumera dessa resultat. Det är vidare fördelaktigt med 

SaaS tjänster då användare kan skapa sina egna BI-applikationer som är anpassade för 

deras behov (Imhoff & White, 2011). För att inte all information ska paketeras in på 

samma ställe och bli svår att hitta bör organisationer dela upp resultaten efter 

avdelningsnivå. På så sätt kommer användare inte blanda ihop rapporterna och det 

kommer bli enklare för dem att veta vilka rapporter som är relevanta för henne. 

❖ Gemensamma definitioner 

Det måste finnas ett semantiskt lager med gemensamma definitioner för att 

dataintegriteten inte ska förstöras och för att användarna inte ska gå vilse bland all data 

” …i framtiden när man börjar koppla på mer ostrukturerade data från många fler 

datakällor måste man använda ett semantiskt lager, en datakatalog runt det här, annars 

kommer användarna gå vilse direkt.” (R1). 

Ifall det inte finns ett semantiskt lager med tydliga definitioner är risken stor att 

användare får fram flera versioner av organisationens affärsdata och dessa är inte alltid 

korrekta (Schlesinger & Rahman, 2015; Weber, 2013).  Felaktiga analyser kan resultera i 

förödande konsekvenser för organisationer samtidigt som hela BI-initiativet löper risk att 

få kritik från övriga i organisationen.  Användarna bör lägga ner sin tid på att skapa 

rapporter och analysera data och inte lägga ner tid på att diskutera vems definition av 

datan som är rätt. Det måste finnas ett semantiskt lager för att samtliga användare ska 

kunna skapa rapporter och få fram samma resultat ifall dem har samma fråga.   

Organisationer bör skapa en wiki databas eller chattbot där de viktigaste begreppen inom 

organisationen lagras med tillhörande beskrivningar. Denna databas bör byggas upp 

iterativt över tid efter att de viktigaste begreppen identifierats. Ifall vissa begrepp saknar 

definitioner bör databasen/chattbotten hänvisa till en domänkunnig person för en 
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förklaring. På så sätt kan användare ställa definitionsfrågor till wiki databasen och även 

på detta sätt skippa IT-avdelningen som mellanhand.  

” …eller en chatt-bot skulle vi kunna utnyttja på nåt sätt, så om man börjar i ett företag eller 

man har en fråga i alla fall i företaget, vad är punktionalitiy, eller efficiency, eller vad är 

liksom allting så skulle den här chattboten kunna hitta en databas och berätta tillbaka vad 

det är. ” (R2).  

❖ Utbildning i BI verktygen 

Kontinuitet är en nyckelfaktor för att kunna hantera utmaningen med utbildning av BI-

verktygen. Det räcker inte att endast utbilda användarna ett fåtal gånger. Det finns flera 

anledningar till detta men en anledning är att BI-verktygen släpper nya funktioner och 

användare behöver ständig utbildning för att bli duktiga BI-utvecklare. ”…så att det tror 

jag är en riktig nyckelfaktor, det här med förvaltningen och det måste man ha kontinuit med 

det får man aldrig sluta med.” (R4). 

Organisationer bör först och främst identifiera superanvändarna och sedan kultivera 

dessa till att bli ”ambassadörer” för att vidareutbilda vanliga användare och se till så fler 

användare får den utbildning som krävs för att kunna utföra SSBI (Eckerson, 2012). 

Utmaningen kan vidare hanteras i praktiken genom att införa ett BI-program i 

organisationen där det finns olika nivåer av BI-kompetens, exempelvis brons, silver och 

guld eller vit, grön, brun och svartbälte. För att detta ska influeras i organisationen kan 

organisationen ha vissa tjänster som kräver en viss BI-kompetens. ”…och dem här gold 

members eller va vi ska kalla det, dem kanske då kan utbilda andra till silvernivå. Eller att 

man kanske kan utbilda andra till sin egen nivå, och så kan man försöka skapa nån BI kultur 

i bolaget” (R2).  

Detta är en hård väg och gå men till att börja med bör organisationer gå på mjuka värden 

och undersöka huruvida användare frivilligt vill utbildas för att bli bättre på self-service 

analys. Genom att ha ett BI-program kan BI-kulturen byggas upp i organisationen.  

❖ Hantera data governance 

Organisationer bör sätta upp ett governance team som inkluderar kompetenta människor 

från samtliga avdelningar (Weber, 2013). Med hjälp av ett governance team kommer 

organisationens olika avdelningar att kunna jobba närmare varandra och se till så det 

finns justerad governance över hela organisationen. Det är viktigt att det finns personer 

som är ansvariga för datat och verifierar så att den datan som används av användarna är 

pålitlig och består av hög kvalité.  Det bör finnas kontinuerliga möten för att stämma av 

att organisationen håller sig till sitt governance program. ”Samla alla till ett team. Ja man 

behöver kanske inte sitta ihop men att man har regelbundna möten för att liksom säkra upp 

att vi håller governance på rätt sätt. För, det har funkat rätt så bra.” (R3). För att detta team 

ska fungera måste det finnas kontinuerligt arbete som hålls uppe hela tiden och förvaltas. 

”Man måste också åka runt och internutbilda och liksom, i huset, och det räcker inte med en 

gång utan löpande och kontinuerligt” (R4).  
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7 Slutsats 

I detta kapitel presenteras slutsatserna från studiens resultat. Studien hade en 

övergripande frågeställning och inledde med en litteraturanalys för att erhålla ett 

underlag att utföra den kvalitativa fallstudien med. Den frågeställning som besvarades 

var:  

❖ Hur kan utmaningarna inom self-service BI hanteras i praktiken? 

 

En slutsats som har tagits efter genomförandet av studien är att det krävs betydligt mer 

planering för att kunna driva en SSBI miljö. I fallstudien var det ett stort fokus på 

utbildning, kontinuitet och semantiska lager. Det behövs inte bara utbildning i verktygen 

utan även i organisationens affärsdata. En person som kan alla de tekniska bitarna i ett 

verktyg kommer inte kunna utföra meningsfull self-service ifall han inte förstår 

organisationens data. Vidare måste utbildningen ske kontinuerligt. Det är viktigt att inte 

utbilda användarna ett fåtal gånger och sedan släppa dem helt fria utan det måste finnas 

kontinuitet i utbildningen eftersom datan, verktygen och flera aspekter ändrar sig över 

tid. Vidare är det kritiskt med ett semantiskt lager med gemensamma definitioner så alla 

användare som använder self-service har en gemensam förståelse för datan. Det är lätt att 

gå bort sig och skapa flera versioner av sanningen ifall det inte finns ett gemensamt lager 

med definitioner. 

 

Det var vidare stort fokus på att implementera olika BI-program och att identifiera och 

kultivera superanvändare i organisationen. Genom att identifiera superanvändarna kan 

dessa personer bidra med att utbilda de vanliga användarna och skapa en BI kultur i 

bolaget. Dessa personer kommer ansvara för olika typer av coachning och agera ”Go-to” 

personer när användarna behöver hjälp med sina analyser. Vanliga användare vill lägga 

ner så mycket tid som möjligt på att faktiskt analysera data istället för att lösa tekniska 

problem. Ifall dem inte får den stöd dem behöver finns risken att dem kringgår SSBI 

verktygen, exporterar datan till Excel och utför slutanalysen där istället vilket motstrider 

syftet med SSBI verktyget(n). 

 

Med hjälp av olika BI-program kan organisationer tvinga in BI-kulturen i bolaget. Det bör 

finnas olika nivåer av kompetens. Det spelar ingen roll huruvida dessa kallas vitt, grönt 

och svartbälte eller brons, silver och guld utan den bakomliggande poängen är samma. Ett 

annat syfte med detta BI program är att användare på dem olika kompetensnivåerna ska 

få mer behörigheter och frihet ju bättre dem är på BI. Eftersom användare alltid kommer 

ha olika färdigheter blir det enklare att motarbeta kaos ute i organisationen med hjälp av 

ett BI-program. 
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7.1 Framtida forskning 

För ett framtida arbete hade det varit intressant att studera huruvida dessa lösningar på 

respektive utmaning går att använda som riktlinjer för att faktiskt lyckas med ett 

införande och drift av en SSBI miljö. Då det finns begränsad litteratur kring området hade 

det även varit intressant att identifiera ytterligare utmaningar och studera hur dessa kan 

hanteras i ett praktiskt skede. Det hade vidare varit intressant att studera hur avancerad 

analys hade kunnat automatiseras och användas i ett self-service syfte. 

Det skulle även vara intressant att genomföra en mer teknisk studie kring SSBI där det 

studeras huruvida det finns några specifika verktyg som skulle vara lämpliga för vanliga 

användare och superanvändare. En lucka i forskningen gällande SSBI är att det saknas en 

mognadsmodell och detta är ett intressant område som hade varit intressant att studera 

i framtiden.  
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8 Diskussion 

Detta kapitel kommer föra en diskussion kring studiens metodval, resultat, 

samhälleliga/vetenskapliga och etiska aspekter.   

8.1 Metodval 

Överlag anser jag att det metodval som valdes var lämpligt med avseende till studiens 

frågeställning. Det var relevant att utföra en litteraturanalys för att etablera en bättre 

förståelse för SSBI. Det går att föra diskussioner kring huruvida sex intervjuer var 

tillräckligt för att kunna besvara frågeställningen. Jag anser att det räckte med sex 

intervjuer även om det hade blivit intressant att se ifall samma mönster upptäcktes om 

fler personer intervjuades.  

De flesta av studiens respondenter har arbetat som konsulter tidigare och har därför en 

god kännedom kring organisationer i stort. Det var en positiv aspekt eftersom svaren inte 

endast var låsta till det företag där intervjuerna utfördes. Med hjälp av en kvalitativ 

fallstudie var det möjligt att erhålla djupare svar kring de olika utmaningarna.  

Vidare anser jag att det var en lämplig strategi att välja konsulter, tekniskt kunniga 

personer samt slutanvändare. Resultatet hade troligen blivit annorlunda åt det negativa 

hållet om endast en av dessa tre grupper hade intervjuats. Genom att intervjua denna 

breda grupp av människor anser jag att fallstudien studerade lösningarna på respektive 

identifierad utmaning ur en ett bredare perspektiv, vilket är en fördel.  

8.2 Resultat 

Överlag är jag nöjd med det framtagna resultatet och jag anser att den framtagna 

faktormodellen kan vara en bra grund för organisationer som planerar ett införande eller 

redan har kommit en bit på vägen när det gäller SSBI. Många organisationer har problem 

med både införande och drift av sin SSBI lösning och genom att hitta utmaningen visar 

resultatet hur denna utmaning kan hanteras i praktiken.  

Resultatet grundar sig på sju utvalda artiklar och sex stycken intervjuer vilket gör att 

trovärdigheten kan diskuteras. Jag anser att studiens resultat har en god trovärdighet 

eftersom en bredd grupp av personer intervjuades. Det som eventuellt skulle ha ökat 

trovärdigheten i resultatet är ifall jag hade intervjuat personer från ett företag som har en 

fullt lyckad SSBI lösning men detta är ett relativt nytt ämne och det är svårt att fastställa 

vilka organisationer som har kommit hur långt eftersom studieämnet bland annat saknar 

en mognadsmodell.   

8.3 Samhälleliga aspekter 

Utifrån samhälleliga aspekter anser jag att studiens resultat kan vara till nytta för 

organisationer som både vill börja med SSBI men inte vet vilka utmaningar som väntar 

och för de organisationer som har kommit en bit på vägen men som stöter på utmaningar 

längs vägen. Med hjälp av den framtagna faktormodellen kan organisationer identifiera 
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vilken typ av utmaning dem har och sedan se vad som är viktigt att tänka på för att kunna 

hantera denna utmaning i praktiken. Resultatet kan även bidra med att presentera 

lösningar istället för endast utmaningar när det gäller hantering av utmaningarna.  

8.4 Vetenskapliga aspekter 

Utifrån vetenskapliga aspekter anser jag att denna studie har bidragit till forskningen 

gällande SSBI. Jag anser att denna studie har täckt ett hål när det gäller hanterande av 

utmaningar i praktiken. Med hjälp av det framtagna resultatet i form av viktiga faktorer 

för att hantera utmaningarna inom SSBI är det tydligt vad organisationer bör tänka på när 

dem undersöker hur utmaningarna inom SSBI kan hanteras. Jag anser att denna studie 

har täckt ett hål som finns inom SSBI. Det finns som tidigare nämnt mycket litteratur som 

lyfter fram utmaningarna, men det saknas forskning som tar reda på hur organisationer 

kan hantera dessa i praktiken. Denna studie har täckt det hålet.  

8.5 Etiska aspekter 

Denna studie tog hänsyn till de allmänna kraven gällande etik inom forskning. Dessa är 

enligt Vetenskapsdådet (2002): i) informationskravet, ii) samtyckeskravet, iii) 

konfidentialitetskravet och iiii) nyttjandekravet. Informationskravet innebär att samtliga 

deltagare ska bli informerade om forskningens syfte och forskningsansvariges namn. 

Samtliga respondenter blev informerade om studiens syfte som var att undersöka hur 

utmaningarna inom self-service BI kan hanteras i praktiken.  

Det andra kravet (samtyckeskravet) innebär att forskaren ska insamla samtliga 

undersökningsdeltagares samtycke. Deltagarnas samtycke kommer att efterfrågas och i 

de fall där deltagarna inte lämnar sitt samtycke kommer de att uteslutas ur forskningen. 

I denna studie efterfrågades samtliga respondenters samtycke. Innan varje intervju 

efterfrågades även respondenternas tillåtelse för inspelning. 

Konfidentialitetskravet innebär att undersökningens ingående personer ska ges största 

möjliga konfidentialitet och att obehöriga personer inte ska kunna ta del av identifierbara 

personliga uppgifter (Vetenskapsdådet, 2002). I denna studie togs detta i åtanke och 

respondenterna blev informerade om att anknytningsbar information inte kommer att 

spridas vidare. Vid avrapporteringen användes uppgjorda namn där varje respondent 

blev identifierade med ett prefix och siffra, exempelvis R1, R2 och R..N.  

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer, insamlade för 

forskningsändamål, ”inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften” (Vetenskapsdådet, 2002, s. 14). Varje respondent blev informerad 

om att den insamlade datan endast kommer användas i forskningssyfte och inte andra 

ändamål.  
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