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Sammanfattning	

	Self-service	Business	 Intelligence	är	 idag	ett	 relativt	nytt	 koncept	och	det	blir	 vanligare	
idag	att	verksamheter	börjar	röra	sig	mot	denna	nya	trend	inom	Business	Intelligence	för	
att	att	göra	sina	användare	mer	flexibla	i	sitt	beslutsfattande.	Anpassningen	idag	till	Self-
service	BI	är	idag	är	låg	och	har	sjunkit	de	senare	trots	stora	investeringar.	Konceptet	med	
Self-service	BI	är	kan	vara	svårt	för	användarna	att	förstå	och	det	finns	ett	antal	faktorer	
som	kan	bidra	till	att	öka	anpassningen	och	uppnå	framgångar	med	att	tillämpa	SSBI.		

Denna	studien	syftar	till	att	ta	reda	på:	”Vad	finns	det	för	kritiska	framgångsfaktorer	för	att	
tillämpa		Self-Service	BI?	”.		

	För	 att	 besvara	 frågan	 användes	 en	 kvalitativ	metod	 och	 insamlingen	 för	 data	 utfördes	
med	hjälp	av	semistrukturerade	intervjuer.	Intervjuerna	utfördes	på	6	företag	med	6	olika	
respondenter	som	har	erfarenhet	inom	SSBI	och	BI.	Respondenterna	bidrog	med	empirisk	
underlag	 för	 att	 kunna	 besvara	 studiens	 frågeställning,	 men	 även	 till	 litteraturen	 med	
information	som	litteraturen	tidigare	inte	nämner.		

Resultaten	 har	 visat	 att	 svaren	 från	 respondenterna	 och	 litteraturen	 går	 i	 linje	 med	
varandra	när	det	gäller	kritiska	framgångsfaktorer.	Framgångsfaktorerna	som	diskuteras	
och	 tas	 upp	 av	 respondenterna	 och	 litteraturen	 var:	 Rätt	 verktyg	 för	 rätt	 användare	&	
anpassningsbara	 användargränssnitt,	 utbildning,	 data	 governance	 &	 data	 management,	
kartlägga	 användare	 och	 tillgänglighet	 av	 data	 för	 att	 framgångsrikt	 tillämpa	 SSBI.	 Nya	
faktorer	 som	 framkom	 under	 de	 semistrukturerade	 intervjuerna	 med	 respondenterna	
var:	Change	management,	kommunikation	och	experimentering	&	testning.		

Abstract	

Self-service	 Business	 Intelligence	 is	 today	 a	 relatively	 new	 concept,	 and	 it	 is	 becoming	
more	common	today	that	businesses	begin	to	move	towards	this	new	trend	 in	Business	
Intelligence	to	make	their	users	more	flexible	in	their	decision	making.	Today's	adoption	
to	 Self-service	 BI	 is	 low	 and	 has	 dropped	 the	 latter	 despite	 major	 investments.	 The	
concept	of	self-service	BI	can	be	difficult	for	users	to	understand	and	there	are	a	number	
of	factors	that	can	help	to	increase	the	adoption	and	achieve	success	by	applying	SSBI.	
	
This	 study	 aims	 at	 finding	 out:	 "What	are	critical	success	factors	for	applying	Self-Service	
BI?	".	
	
To	 answer	 the	 question,	 a	 qualitative	 method	 was	 used	 and	 data	 collection	 was	 done	
using	semi-structured	interviews.	The	interviews	were	conducted	in	6	companies	with	6	
different	respondents	who	have	experience	in	SSBI	and	BI.	Respondents	contributed	with	
empirical	data	to	answer	the	study's	question,	but	also	to	the	literature	with	information	
that	the	literature	did	not	mention	earlier.	
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The	results	have	shown	that	responses	 from	respondents	and	 literature	are	 in	 line	with	
each	 other	 regarding	 critical	 success	 factors.	 The	 critical	 success	 factors	 discussed	 and	
addressed	 by	 respondents	 and	 literature	 were:	 Right	 tools	 for	 the	 right	 user	 &	
customizable	 user	 interface,	 education,	 data	 governance	 &	 data	management,	 mapping	
users	and	data	availability	to	successfully	applying	SSBI.	New	factors	that	emerged	during	
the	 semi-structured	 interviews	 with	 respondents	 were:	 Change	 management,	
communication	and	experimentation	&	testing.	
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1 Inledning	

Informationsteknologi	(IT)	har	genom	historien	agerat	som	en	viktig	faktor	som	bidragit	

till	 stora	 möjligheter	 vad	 gäller	 framgång	 och	 framfart	 på	 en	 konkurrenskraftig	

marknad.	 IT	 har	 möjliggjort	 för	 fördelningen	 av	 kunskap,	 kommunikation	 på	 en	

globalnivå	samt	bidragit	till	informationsflöde	över	internet	för	både	privatpersoner	och	

organisationer.		

I	mitten	av	50-talet	var	primärt	fokus	inom	användningen	av	IT	och	informationssystem	

(IS)	automatisering	av	kärnprocesser	inom	verksamheter.	Vid	tidigt	70-tal	kom	idén	om	

beslutsoptimering	 som	 IT/IS	 skulle	 bidra	med	 (Davenport,	 2010).	 En	 av	 de	 viktigaste	

undersökningsfrågorna	idag	inom	IT	och	IS	är	hur	man	mäter	företagsvärde,	 framgång	

och	 hur	man	 identifierar	 framgångsfaktorer.	 I	 en	 beslutsfattandekontext	 har	 Business	

Intelligence	 system	 (BI)	 uppkommit	 som	 en	 teknologisk	 och	 strategisk	 lösning	 som	

bidrar	 till	 data	 integrering	 och	 analytiska	 möjligheter	 för	 intressenter	 på	 olika	

organisationsnivåer	 genom	 värdefull	 information	 för	 deras	 beslutsfattande	 (Popovič,	

Hackney,	Coelho	&	Jaklič,	2012).		

Det	 finns	 idag	en	mängd	olika	definitioner	av	BI	med	många	 likheter	mellan	dessa.	En	

definition	av	BI	Popovic,	et	al.	 (2012)	 använder	är:	 ”The	term	business	intelligence	(BI)	
can	refer	to	various	computerized	methods	and	processes	of	turning	data	into	information	

and	 then	 into	 knowledge,	which	 is	 eventually	 used	 to	 enchance	 organizational	 decision-

making.”.	

Anpassning	till	dagens	snabbt	förändrade	verksamhetsmiljö	och	en	dynamisk	marknad	

kräver	 flexibilitet	 från	 organisationer,	 och	 BI	 har	 en	 viktig	 roll	 i	 att	 bidra	 till	 denna	

flexibilitet.	Med	 rätt	 kompetens	och	 förmågor	kan	BI	 exempelvis	 hjälpa	 till	 att	 förutse	

förändringar	och	upptäcka	nya	affärsmöjligheter	innan	det	är	försent	(Isik	et	al,,	2013).	

Idag	produceras	mer	data	än	någonsin	och	trots	de	stora	fördelarna	som	BI	kan	medföra	

tvingas	verksamheter	hitta	nya	sätt	för	att	fånga	och	hantera	viktig	data	(Knapp,	2013),	

Vilket	 kan	 anses	 vara	 lättare	 sagt	 än	 gjort.	 IT-organisationer	 har	 idag	 en	 enorm	

efterfrågan	på	sig	vad	gäller	information	och	data.	På	grund	av	denna	stora	efterfrågan	

hinner	inte	alltid	IT-organisationer	med	att	förse	beslutsfattare	med	viktigt	data	för	att	

fatta	 och	 optimera	 sina	 beslut.	 Då	 kraven	 ständigt	 ökar	 från	 beslutfattare	 försvåras	

processen	att	förse	dessa	med	data.	Som	ett	resultat	av	detta	fattas	idag	beslut	utan	stöd	
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från	BI,	återigen,	inte	på	grund	av	bristen	av	resurser,	utan	att	efterfrågan	av	data	ökar	

som	 IT-organisationen	 inte	 hinner	 bidra	 med.	 Utifrån	 denna	 problematik	 har	

verksamheter	 tvingats	 till	 att	 hitta	 nya	metoder	 och	möjligheter	 för	 att	 hantera	 detta	

problem.	Som	svar	på	den	nämnda	problematiken	ovan	uppkom	Self-Service	Business	

Intelligence	(SSBI)	(Imhoff	&	White,	2011).	

SSBI	 växte	 fram	 i	 syfte	 att	 ge	 slutanvändare,	 även	 kallade	 ”casual	 users”	 och	 ”Power	

Users”	(Alpar	&	Schulz,	2016),	en	insikt	i	verksamhetsdata	där	de	själva	kan	analysera,	

hantera	 och	 manipulera	 data,	 utan	 det	 ständiga	 behovet	 att	 vara	 bundna	 till	 IT-

organisationen.	 Detta	 är	 enligt	 Alpar	 &	 Schulz	 (2016)	 idén	 som	 driver	 SSBI,	 att	

användare	 behöver	 mer	 information	 på	 ett	 så	 flexibelt	 och	 snabbt	 sätt	 som	 möjligt,	

vilket	kan	åstadkommas	med	hjälp	av	SSBI.		 	
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1.1 Problemområde	

När	 Self-service	 verktyg,	 skapta	 för	 analys	 och	 rapportering	 gjorde	 sin	 debut	 under	

tidigt	 90-tal	 trodde	 många	 experter	 att	 dessa	 verktyg	 skulle	 frigöra	 och	 eliminera	

beroendet	 som	 fanns	 från	 IT-avdelningen	 genom	 att	 själva	 skapa	 och	 analysera	

skräddarsydda	rapporter.	Experter	 inom	området	menar	på	att	dessa	nya	verktyg	och	

datalager	tillsammans	skulle	skapa	en	era	av	”Självbetjäning”	inom	BI	(Eckerson,	2005).		

Trots	 experternas	 lovord	 kring	 den	 nya	 eran	med	 hjälp	 av	 de	 nylanserade	 verktygen	

visade	 sig	 verkligheten	 vara	någon	helt	 annan.	Majoriteten	 av	 användare	 ansåg	 att	 de	

tidiga	versionerna	av	verktygen	var	svåra	att	använda,	vilket	ledde	till	att	beroendet	från	

IT-avdelningen	 kvarstod	 (Eckerson,	 2005).	 Många	 av	 användare	 såg	 endast	 dessa	

verktyg	 som	 en	 enkel	 lösning	 för	 att	 hämta	 stora	 mängder	 av	 data,	 vilket	 ledde	 till	

försämrad	 prestanda	 hos	 nätverken	 och	 försämrad	 sökprestanda.	 När	 hämtandet	 av	

dataseten	 hade	 utförts	 dumpades	 all	 data	 i	 programvaror	 som	 Microsoft	 Excel	 där	

användarna	genomförde	sina	analyser.	Som	ett	resultat	av	denna	process	skapades	upp	

mot	 flera	 hundratals	 kalkylark,	 vilket	 underminerade	 datakonsistensen	 (Eckerson,	

2005).		

Beroendet	av	en	IT-avdelning	är	inte	ett	resultat	av	att	det	inte	finns	någon	efterfrågan	

av	 information,	 utan	 för	 att	 IT-avdelningarna	 inte	 alltid	 hinner	 med	 att	 tillfredsställa	

behoven	 från	 slutanvändarna	 vad	 gäller	 den	 stora	 mängden	 av	 information	 som	

efterfrågas	 av	 IT-avdelningarna	 (Imhoff	 &	White,	 2011).	 Detta	 är	 idag	 fortfarande	 ett	

stort	 problem	och	 trots	 tillgången	 till	 verktygen	 som	användare	 idag	har	 fattas	 beslut	

fortfarande	 utan	 stöd	 från	 BI.	 En	 undersökning	 som	 genomfört	 för	 att	mäta	 attityder	

gentemot	BI	har	visat	på	att	52	%	av	organisationer	upplever	ett	missnöje,	vilket	beror	

på	okunskapen	kring	konceptet	SSBI	(Eckerson,	2012).	

En	av	de	många	anledningarna	till	att	organisationer	upplever	ett	missnöje	är	att	SSBI	är	

mer	komplex	än	vad	många	tror.	SSBI	är	inte	ett	verktyg	som	är	tänkt	som	en	”One	size	

fits	all”	lösning.	Det	finns	idag	många	olika	användare	med	unika	informationsbehov	och	

krav	för	att	kunna	utföra	analyser	samt	skapa	rapporter	(Alpar	&	Schulz,	2016).		

Som	även	imhoff	&	White	(2011)	nämner	innebär	inte	SSBI	samma	sak	för	alla	typer	av	

användare,	utan	måste	anpassas	på	en	lämplig	nivå	utifrån	användaren	kompetens	vad	

gäller	 analys	 och	 BI	 (Imhoff	 &	 White,	 2011).	 Enligt	 en	 studie	 som	 genomfördes	 av	

Eckersson	(2012)	med	234	respondenter	visade	det	sig	att	ungefär	att	två	tredjedelar	av	
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respondenterna	 som	kvalificerades	 som	experter	 inom	BI	 att	 framgångsnivån	de	hade	

åstadkommit	med	 SSBI	 var	medel	 eller	 lägre.	 Vad	 som	 ligger	 till	 egentligen	 ligger	 till	

grund	för	framgång	med	införandet	av	SSBI	visar	sig	vara	otydligt	i	litteraturen	och	mer	

fokus	 har	 legat	 på	 att	 studera	 fördelar/nackdelar	 med	 SSBI	 samt	

implementationssvårigheter	(Weber,	2013;	Meyers,	2014;	Kosambia,	2008;	Lennerholt	

et	 al.,	 2018).	 Det	 finns	 idag	 många	 författare	 som	 argumenterar	 för	 att	 mer	

undersökning	 kring	 implementationssvårigheter	 och	 framgångsfaktorer	 inom	 SSBI	

behövs	för	tillämpningen	en	sådan	miljö	(Johannessen	&	Fuglseth,	2016;	Alpar	&	Shulz,	

2016;	Schlesinger,	2015;	Kosambia,	2008;	Lennerholt	et	al.	2018).	Dessutom	är	studier	

på	den	svenska	marknaden	begränsade	när	det	kommer	till	SSBI	(Svahn,	2016).	

För	 att	 utöka	 kunskapen	 om	 vilka	 faktorer	 är	 viktiga	 för	 att	 ha	mer	möjlighet	 för	 att	

lyckas	 tillämpa	 SSBI	 i	 verksamheter	 behövs	 dessa	 framgångsfaktorer	 hittas	 genom	

utökad	 forskning	 inom	området.	 I	nuläget	har	 inga	empiriska	studier	 identifieras	efter	

en	 genomförd	 litteraturgranskning	 som	 tar	 vara	 på	 erfarenheter	 från	 praktiken	 vad	

gäller	framgångsfaktorer	för	SSBI.	

1.2 Problemformulering	

Som	den	ovanstående	argumentationen	visar,	då	det	 finns	ett	glapp	i	SSBI	 forskningen	

som	 identifierats	 utifrån	 empiriska	 studier	 vilka	 framgångsfaktorer	 som	 anses	

nödvändiga	för	att	framgångsrikt	lyckas	med	tillämpningen	av	SSBI.	Utifrån	ovanstående	

argumentation	har	därför	följande	problemformulering	tagits	fram:	

Vad	finns	det	för	kritiska	framgångsfaktorer	för	att	tillämpa		Self-Service	BI?	

1.3 Avgränsningar	

Vad	 gäller	 kritiska	 framgångsfaktorer	 har	 ett	 antal	 avgränsningar	 gjorts.	 	 Några	 få	

tekniska	 aspekter	 kommer	 att	 tas	 upp	 relaterat	 till	 SSBI,	 dock	 kommer	 inte	 denna	

rapport	att	 fördjupa	sig	vad	gäller	det	 tekniska	området	 inom	SSBI.	Fokus	kommer	att	

ligga	 på	 organisatoriska	 aspekter	 vad	 gäller	 framgångsfaktorer	 för	 tillämpningen	 i	

verksamheter	 av	 SSBI.	 Dessutom	 är	 även	 denna	 uppsats	 avgränsad	 till	 den	 Svenska	

marknaden	där	empiri	är	tänkt	att	komma	från	informanter	inom	Svenska	företag.		
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1.4 Syfte	

Målet	med	denna	studie	är	att	kartlägga	och	bidra	med	mer	underlag	för	litteraturen	om	

vilka	framgångsfaktorer	det	finns	relaterat	till	tillämpningen	av	SSBI	i	praktiken	utifrån,	

på	 den	 svenska	 marknaden.	 Eftersom	 SSBI	 idag	 är	 ett	 relativt	 nytt	 område	 samt	 en	

pågående	trend	inom	BI-världen	är	tanken	att	empirin	från	insamlad	data	via	intervjuer	

med	personer	 inom	den	svenska	marknaden	ska	bidra	med	mer	underliggande	empiri	

för	litteraturen.	Dessutom	saknas	det	akademiska	undersökningar	inom	SSBI	vad	gäller	

den	 svenska	 marknaden	 och	 tanken	 är	 att	 denna	 rapport	 skall	 fylla	 ut	 saknaden	 av	

empiri	inom	den	svenska	marknaden	vad	gäller	SSBI.		 	
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2 Bakgrundskapitel	

Detta	kapitel	kommer	ge	en	bakgrund	till	området	BI	och	SSBI	samt	tidigare	forskning	inom	

både	 ämnet	 vad	 gäller	 framgångsfaktorer	 för	 att	 tillämpa	 SSBI.	 Tidigare	 bakgrund	 och	

forskning	 i	 detta	 kapitel	 kommer	 att	 användas	 för	 att	 analysera	 information	 som	 tagits	

fram	i	empirikapitlet	senare	i	denna	rapport.	

2.1 Business	Intelligence	

För	att	 stödja	beslutsfattande	har	organisationer	under	många	år	 samlat	 in	alla	möjliga	

typer	 av	 transaktionsdata	 genom	 att	 använda	 sig	 av	 något	 som	 kallas	 för	 ”Transaction	

processing	 Systems”	 (TPS)	 (Turban	 et	 al.,	 2011).	 Dessa	 typer	 av	 system	 är	 exempelvis:	

Försäljningssystem,	 CRM-system	 och	 liknande.	 Dessa	 enskilda	 system	 skapades	 för	 att	

hantera	 dagliga	 verksamhetsprocesser	 och	 problem	 samt	 förse	 beslutsfattare	 med	

relevant	 data.	 Enskilt	 kan	 dessa	 system	 ses	 som	 informationssilos,	 då	 systemen	 inte	 är	

integrerade	 och	 kommunicerar	 inte	 med	 varandra	 (Valarich	 &	 Schneider,	 2010).	

Systemen	var	ofta	skapta	för	att	hantera	sina	egna	specifika	affärsområden	vilket	gör	det	

svårt	för	anställda	i	organisationer	att	få	en	helhetsbild	över	organisationen.		

Begreppet	 BI	 är	 idag	 väldigt	 omfattande	 och	 brett,	 det	 finns	 ingen	 direkt	 standard	

definition	av	begreppet.	BI	har	idag	ingen	direkt	standard	definitionen	för	vad	begreppet	

innebär	 då	 det	 innefattar	 en	 stor	 mängd	 subkategorier.	 BI	 kan	 dock	 ses	 som	 ett	

samlingsbegrepp	 för	 olika	 teknologier,	 processer	 och	 applikationer	 som	 bidrar	 till	 att	

förstå	 den	 miljö	 organisationen	 verkar	 i,	 framtida	 beslut	 och	 bli	 mer	 faktabaserade	

(Popovic	et	al,	2012).		

Shollo	&	Kautz	(2010)	beskriver	BI	som	en	uppsättning	av	processer	för	att	samla	in	och	

analysera	data,	med	hjälp	av	teknologier	&	applikationer	som	används	i	dessa	processer	

för	att	generera	information	för	beslutsoptimering.		

Process	 –	 Shollo	 &	 Kautz	 (2010)	 nämner	 BI	 som	 en	 process	 i	 den	meningen	 att	 BI	 är	

sammansatt	av	olika	metoder	som	organisationer	kan	använda	för	att	nyttja	och	utveckla	

användbar	information,	för	att	sedan	kunna	ta	bättre	beslut.	BI	är	en	process	för	att	hämta	

data	 från	 interna	 och	 externa	 källor,	 analysera	 data	 och	 generera	 information	 för	

beslutsoptimering,	vilket	kan	ses	som	en	produkt	av	teknologierna	och	processerna	som	

används	och	utförs	i	en	BI-arkitektur.			
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Teknologi	 -	 BI	 som	 teknologi	 lägger	 stor	 fokus	på	de	 verktyg	 som	möjliggör	hämtning,	

manipulering	och	analys	av	data	(Shollo	et	al,	2010).	Exempel	på	dessa	verktyg	är	OLAP-

verktyg,	Data	wareohuse	och	Databaser.	

Produkt	 -	 BI	 som	 produkt	 är	 kunskap	 och	 information	 som	 hjälper	 organisationer	 att	

förstå	sig	på	beteendet	av	den	externa	och	 interna	miljön	som	påverkar	organisationen.		

Chee	 et	 al	 (2010)	 säger	 att	 BI	 som	 produkt	 är	 resultatet	 av	 djupgående	 analys	 i	

verksamhetsdata	med	hjälp	av	användningen	av	BI-verktyg.		

	

Figur	1	Business	Intelligence	(Författarens	egna.	Skapad	efter	Shollo	&	Kautz,	2010)	

Men	för	att	få	en	komplett	bild	av	vad	BI	faktiskt	är	behöver	ovanstående	tre	ses	som	en	

gemensam	entitet	istället	för	enskilda	beståndsdelar.	Wixon	&	Watson	(2010)	säger	att	BI	

ibland	 ses	 som	 en	 term	 för	 applikationer	 som	möjliggör	 analys	 och	 rapportering.	 Dock	

säger	Watson	&	Wixon	(2010)	och	Foley	&	Guillemette	(2010)	att	BI	istället	bör	definieras	

utifrån	ett	bredare	perspektiv.	 	BI	består	 inte	endast	av	applikationer	som	möjliggör	för	

analys	 av	 data,	 utan	 består	 av	 en	 rad	 olika	 komponenter	 som	 inkluderar	 teknologier,	

processer	och	arkitekturer	 för	att	 framställa	meningsfull	och	användbar	 information	på	

en	operativ,	 taktiskt	och	strategisk	nivå,	vilket	är	produkten	av	alla	dessa	steg.	På	detta	

sätt	 tas	 hela	 ”data-till-insikt”	 i	 aspekt	 när	man	 talar	 om	 BI	 (Wixon	 &	Watson;	 Foley	 &	

Guillemette,	 2010).	BI	 handlar	både	om	att	 samla	 in	data,	 utvinna	och	manipulera	data	

med	hjälp	av	teknologier	och	applikationer	för	ett	specifikt	affärssyfte	(Wixon	&	watson,	

2010).		
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Figur	 2	 visar	 en	 övergripande	bild	 av	BI-arkitekturen	 från	 att	 rådata	 hämtas	 från	 olika	

operativa	system	till	beslutsfattande.		

	

Figur	2	Business	intelligence	arkitektur	(Författarens	egna.	Skapad	efter		Wixon	&	Watson)	

Data	 som	används	 för	beslutsfattande	och	analys	kommer	 från	en	 rad	olika	källsystem,	

främst	från	flera	operationella	databaser,	affärssystem	från	hela	organisationen	(Negash,	

2004;	 Chaudhuri	 et	 al.;	 2011,;	 Chen	 et	 al.;	 2012).	 Ibland	 kan	 även	 extern	 data	 hämtas	

utanför	organisationsmiljön.	Data	i	dessa	system	är	ofta	av	olika	kvalité	och	har	sitt	egna	

standardformat.	 Därför	 är	 det	 en	 utmaning	 att	 standardisera,	 tvätta	 och	 integrera	 data	

innan	data	laddas	in	i	ett	data	warehouse	förberedda	den	för	användning	inom	analys	och	

beslutsfattande	 (Negash,	 2004;	 Chaudhuri	 et	 al.;	 2011,;	 Chen	 et	 al.;	 2012).	 Data	 tvättas	

innan	den	laddas	in	i	ett	DW	eftersom	data	i	ett	DW	ofta	är	subjektorienterad	och	det	är	

väldigt	 svårt	 att	 avgöra	 vilka	 affärssubjekt	 datauppsättningarna	 tillhör	 då	 data	

förkommer	i	olika	format	om	kan	ha	olika	betydelse	(Ponniah,	2010).	För	att	kunna	utföra	

ovanstående	 processer	 använder	 många	 organisationer	 idag	 något	 som	 kallas	 för	 ETL	

(Extract,	transform	&	load).		

ETL	är	en	process	som	är	uppdelad	i	3	funktioner	för	hur	hanteringen	av	data	bör	gå	till	

innan	 den	 laddas	 in	 i	 en	 datalagringskomponent	 (Ponniah,	 2010).	Extract	 är	 det	 första	

steget	som	innebär	att	data	extraheras	från	diverse	källsystem	eller	operationella	system	

(Negash,	2004;	Chaudhuri	et	al.;	2011,;	Ponniah,	2010)..	Målet	är	att	samla	in	nödvändig	

data	 med	 så	 lite	 resurser	 som	möjligt	 i	 form	 av	 exempelvis	 prestanda	 och	 presonstid.	

Transform	handlar	om	att	göra	rent	data	genom	att	konvertera	nullvärden,	åtgärda	stavfel	
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eller	standardisera	kolumner	då	olika	källsystem	har	sin	egna	standard,	vilket	kan	göra	

det	 svårt	om	data	 inte	 innebär	 samma	sak	när	det	är	dags	att	 fatta	beslut	på	den.	 I	det	

sista	steget	load	har	data	förberetts	och	laddas	in	i	ett	DW	inkrementellt	(Ponniah,	2010;	

Chauduri	et	al.,	2011).	Inom	BI	är	DW	en	central	komponent	och	det	är	i	denna	miljön	som	

analys	 och	 beslutsfattande	 utförs	 (Ponniah,	 2010;	 Chauduri	 et	 al.,	 2011).	 Ponniah	

beskriver	 ett	 DW	 som	 Subjektorienterad,	 tidsvarierande,	 integrerad,	 non-volatile	

uppsättning	av	data	för	att	stödja	beslutsfattande.	Beslut	och	analys	är	ofta	baserade	på	

data	 som	 lagras	 i	 ett	 DW.	 För	 att	 användare	 skall	 kunna	 få	 tillgång	 till	 data	 i	 ett	 DW	

används	olika	applikationer	och	verktyg	som:	Data	mining,	Text	mining,	Online	analytical	

processing	 (OLAP)	 och	 SQL	 (Chaudhuri	 et	 al.,	 2011).	 Dessa	 applikationer	 och	 verktyg	

används	av	 slutanvändare	 i	den	analytiska	miljön	 för	att	omvandla	 informationen	 inom	

ett	 DW	 till	 kunskap	 för	 att	 skapa	 mervärde	 för	 verksamheten	 med	 hjälp	 av	

applikationerna	och	verktygen	(Wixon	&	Watson,	2010).		

På	senare	år	har	behovet	av	mer	information	för	att	fatta	bättre	beslut	ökat.	Detta	ökade	

behov	drivs	av	att	 förlänga	BI	 till	 att	 inte	endast	 inkludera	 frågor	på	en	strategisk	nivå,	

utan	 även	 på	 en	 operativ	 nivå.	Mer	 och	mer	 information	 produceras	 varje	 dag	 som	 ett	

resultat	av	ny	 teknologi	som	samlar	 in	och	produceras	mer	data.	Som	ett	resultat	av	ny	

teknologi	och	högre	efterfrågan	av	information	hinner	inte	alltid	IT-avdelningar	med	att	

ta	fram	och	förse	beslutsfattare	med	data	för	underliggande	beslut	och	beslut	fattas	utan	

stöd	från	BI	(Alpar	&	Schulz	2016).		

Imhoff	&	White	(2011)	menar	på	att	organisationer	måste	använda	BI	för	att	ta	snabbare	

och	smartare	beslut	samt	att	det	måste	finnas	bättre	tillgång	till	 information	vid	rätt	tid	

för	att	kunna	fatta	dessa	viktiga	beslut.		

För	 att	 kunna	 tillfredsställa	 slutanvändarnas	 höga	 efterfrågan	 av	 data	 och	 minska	

leveranstiden	av	data	har	organisationer	börjat	leta	sig	till	nya	tillvägagångssätt	inom	BI	

(Alpar	&	Schulz,	2016).	Ett	exempel	på	ett	sådant	tillvägagångssätt	är	att	skapa	en	miljö	

där	 slutanvändarna	 kan	 skapa	 och	 få	 tillgång	 till	 informationsunderlag	 i	 form	 av	

rapporter	och	analysera	dessa	själva,	utan	att	en	IT-avdelning	behöver	ingripa	(Eckerson,	

2014;	Imhoff	&	White,	2011;	Alpar	&	Schulz,	2016).	Syftet	med	denna	typen	av	miljö	är	att	

utöka	 ramen	 för	 BI-teknologier	 för	 att	 kunna	 hantera	 ett	 store	 urval	 av	

verksamhetsbehov	 och	 problem.	 Detta	 tillvägagångssätt	 måste	 stödja	 slutanvändarnas	

behov	bidra	till	en	mer	personlig	och	gemensam	beslutstödsmiljö.	Denna	typ	av	miljö	och	
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tillvägagångssätt	för	att	underlätta	dataanalys	och	göra	slutanvändare	mer	självständiga	i	

sitt	beslutsfattande	kallas	för	”Self-Service	BI”	(Imhoff	&	White,	2011).		

2.2 Self-service	Business	Intelligence	

SSBI	 har	 växt	 fram	 i	 syfte	 att	 förse	 slutanvändare	med	 insikt	 i	 verksamhetsdata	 för	 att	

själva	hantera,	manipulera	och	analysera	data,	utan	att	ständigt	behöva	vara	bundna	till	

en	 IT-avdelning.	 En	 faktor	 som	 driver	 idén	 om	 SSBI	 är	 att	 slutanvändare	 behöver	mer	

information	någonsin	och	så	snabbt	som	möjligt	(Alpar	&	Schulz,	2016).	Marknaden	står	

aldrig	 stilla	och	volymerna	av	data	ökar	 ständigt.	Genom	att	 tillämpa	en	SSBI-miljö	kan	

organisationen	 rikta	 fokus	 mot	 ett	 bredare	 urval	 av	 verksamhetsbehov	 och	 problem	

(Eckerson,	2014).		

Imhoff	&	White	definierar	SSBI	som	följande:	

‘“Self-Service	BI	are	the	facilities	within	the	BI	environment	that	enable	BI	

users	 to	 become	 more	 self-reliant	 and	 less	 dependent	 on	 the	 IT	

organization.	These	facilities	focus	on	four	main	objectives:	easier	access	

to	source	data	for	reporting	and	analysis,	easier	and	improved	support	for	

data	analysis	features,	faster	deployment	options	such	as	appliances	and	

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

interfaces”	(Imhoff	&	White,	2011,	s.4).		

SSBI	är	en	förlängning	av	den	klassiska	BI	arkitekturen	som	endast	inte	stödjer	frågor	på	

en	strategisk	nivå,	utan	även	på	en	operationell	nivå	(Imhoff	&	White,	2011;	Fuglseth	&	

Johannessen,	 2016)	 .	 Enligt	 Alpar	 &	 Schulz	 (2016)	 kan	 SSBI	 appliceras	 alla	 typer	 av	

industrier	 och	på	många	olika	 affärsområden.	Även	om	majoriteten	 av	data	 integrering	

utförs	av	 IT-experter	kan	användare	själva,	genom	SSBI	utföra	enkla	ETL-processer	och	

data	 integrering	 (Fuglseth	 &	 Johannessen,	 2016).	 Då	 data	 görs	 tillgänglig	 inom	 SSBI-

systemen	kan	användare	utföra	sina	egna	analyser	på	data.	Datakällor	 som	användarna	

själva	kan	integrera	är	ofta	externa	datakällor	(Alpar	&	Schulz,	2016;	Horwitt,	2011).	

Det	som	skiljer	SSBI	 från	en	 traditionell	BI-arkitektur	är	verktygen	som	används	 för	att	

bearbeta,	hantera	och	manipulera	data.	Dessa	processer	är	ofta	mycket	tidskrävande	och	

väldigt	omfattande.	Med	hjälp	av	SSBI-verktyg	och	plattformar	kan	dessa	processer	enkelt	

utföras	 av	 användare	 som	 inte	 är	 teknisk	 kunniga	 (Horwitt,	 2011,	 Fuglseth	 &	

Johannessen,	2016).		
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 Nivåer	inom	SSBI	

Enligt	Alpar	&	Schulz	(2016)	kan	SSBI	delas	in	och	implementeras	på	tre	olika	nivåer:		

• Användning	av	information	

• Skapande	av	information		

• skapande	av	informationsresurser.	

Nivåerna	är	uppdelade	efter	 två	olika	skalor	 som	visar	graden	av	 självförsörjning	på	Y-

axeln	och	graden	av	 IT-support	på	X-axeln.	Figuren	nedan	visar	på	att	 ju	högre	grad	av	

självförsörjning	som	tillämpas	hos	användarna	desto	mer	IT-support	är	dessa	i	behov	av	

för	exempelvis	övervakning	av	datakällor	som	användarna	hämtar	sin	data	ifrån	(Alpar	&	

Schulz,	2016).		

	

Figur	3	Nivåer	av	Self-service	(Författarens	egna.	Skapad	efter	Alpar	&	Schulz,	2016	)	

Användning	av	information			

Detta	 är	 den	 lägsta	 nivån	 och	 användarna	 får	 tillgång	 till	 redan	 existerande	 data	 och	

rapporter.	Denna	nivå	är	främst	anpassad	för	“normala	användare”	som	Alpar	och	Schulz	

(2016)	 kallar	 det	 och	 dessa	 behöver	 inga	 avancerade	 analytiska	 färdigheter	 och	

avancerade	 verktyg.	 Informationen	 och	 rapporterna	 som	görs	 tillgängliga	 är	 på	 en	mer	

grundläggande	nivå.	För	mer	djupgående	information	och	specificerad	data	är	inte	denna	

nivå	tillräckligt	flexible	efter	det	behövs	stöd	från	kunniga	inom	BI	för	att	förberedda	data.		
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Skapande	av	information			

På	 denna	 nivå	 kan	 användare	 få	 tillgång	 till	 data	 I	 befintliga	 system	 för	 att	 skapa	 och	

generera	ny	information	från	den.	Tanken	bakom	denna	nivå	är	att	det	kan	vara	svårt	att	

tillfredsställa	användarnas	specifika	informationsbehov.	Användare	av	denna	nivå	är	inte	

beroende	av	någon	BI-expert	och	kan	själva,	till	en	viss	grad	välja	ut	egen	data	för	ett	givet	

ändamål.		Problematiken	med	denna	nivå	är	dock	eftersom	användare	får	mer	frihet	kan	

fel	 typ	 av	 data	 hämtas	 då	 “normala	 användare”	 ofta	 besitter	 en	 lägre	 teknisk	 kunskap	

relaterat	till	data	än	vad	en	BI-expert	gör.	

Skapande	av	informationsresurser			

På	 denna	 nivå	 existerar	 en	 stor	 frihet	 vad	 gäller	 vilka	 datakällor	 användare	 kan	 hämta	

information	ifrån.	Inom	BI-system	kommer	data	ofta	från	en	kombination	av	olika	typer	

av	datakällor,	både	externa	och	interna.	Inom	denna	nivå	av	SSBI	kan	användare	själva	få	

möjligheten	att	nyttja	information	från	nya	datakällor	som	inte	granskats	och	bearbetats	

av	 en	 IT-avdelning.	 Problematiken	 är	 återigen	 flexibiliteten	 som	 ges	 till	 användarna.	

Flexibilitet	 har	 sitt	 pris	 och	 inom	 SSBI	 kan	 det	 innebära	 att	 tom	 användare	 själva	 kan	

hämta	data	från	ej-granskade	datakällor	kan	resultaten	av	detta	leda	till	 lägre	kvalité	på	

data	och	fel	beslut	fattas	(Abelló	et	al.,	2013).	Alpar	&	Schulz	(2016)	menar	på	att	det	är	

viktigt	att	 tänka	på	att	 ju	mer	 flexibilitet	 en	användare	har	desto	mer	BI-expertis	krävs	

från	 användaren	 själv,	 vilket	 innebär	 att	 SSBI	 har	 olika	 innebörd	 för	 olika	 typer	 av	

användare.		

Även	 om	 SSBI	 ger	 en	 högre	 grad	 av	 flexibilitet	 och	 bidrar	 till	 självständighet	 hos	

användare	 är	 det	 dock	 viktigt	 att	 en	 IT-avdelning	 fortfarande	 administrerar,	 övervakar	

och	 ansvarar	 för	 den	 lagda	 infrastrukturen	 som	 användarna	 arbetar	 i	 (Zaghloul,	 et	 al,	

2013)	 Med	 övervakning	 menar	 Zaghloul	 et	 al.	 (2013)	 exempelvis	 undersökning	 av	

prestanda	och	säkerställa	 tillgångarna	till	datakällor.	De	uppgifter	som	syftar	 till	analys,	

styrning	och	upprätthållning	av	policys	som	användarna	skall	följa	ligger	ansvaret	hos	IT-

avdelningen	att	detta	faktiskt	följs	(Meyer,	2014).		

 Användarroller	inom	SSBI	

Inom	 SSBI	 pratas	 det	 ofta	 om	 2	 olika	 typer	 av	 användare:	 ”Casual	 users”	 och	 ”Power	

Users”.	 Casual	 users,	 även	 kallade	 ”Information	 consumers”	 som	 exempelvis	 chefer	

använder	ofta	information	för	att	utföra	sitt	dagliga	arbete,	men	spenderar	sällan	tid	att	
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faktiskt	arbeta	med	analys	av	data	(Eckerson,	2014;	Imhoff	&	White,	2011).	Casual	users	

är	 användare	 som	 ofta	 vill	 få	 tillgång	 till	 data	 snabbt	 för	 att	 utföra	 och	 övervaka	 de	

processer	 som	de	 är	 ansvariga	 för.	 Dessa	 användare	 har	 väldigt	 lite	 erfarenhet	 när	 det	

kommer	 till	 analys	och	 framställning	av	data	 för	beslutsfattande.	Det	primära	målet	 för	

dessa	är	att	använda	tillgänglig	information	för	att	öka	kunskap	över	de	processer	som	de	

ansvarar	 för	 och	 fatta	 beslut	 (Eckerson,	 2014;	 Imhoff	 &	White,	 2011).	 Eftersom	 casual	

users	 behöver	 en	 lägre	 grad	 av	 IT-support	 och	 samt	 att	 självförsörjningen	 är	 liten	

opererar	casual	users	den	lägre	nivån	av	Self-service	(Alpar	&	Schulz)	(se	figur	3).		

Den	andra	gruppen	av	användare,	Power	users,	eller	 information	producers,	exempelvis	

affärsanalytiker	 är	 annorlunda	 från	 casual	 users	 då	 dess	 arbetar	 med	 att	 modifiera,	

analysera	 och	 hantera	 data	 för	 att	 besvara	 frågor.	 Dessa	 användare	 arbetar	 för	 att	

förbättra	 affärsverksamheten	 och	 fokusera	 mer	 på	 taktiska	 och	 strategiska	 beslut	

(Eckerson,	 2014).	 Power	 users	 är	 data	 experter	 som	 kombinerar	 tidigare	 kunskap	 om	

verksamheten	med	data	 för	att	 skapa	mer	värdefull	 insikt	 i	verksamheten.	Power	users	

arbetar	även	för	att	utöka	kunskapen	inom	organisationen	hos	andra	intressenter	genom	

att	förbättra	framtagna	analyser	med	ny	kunskap	(Imhoff	&	White,	2011).	Då	power	users	

har	 arbetar	med	 en	 högre	 grad	 av	 self-service	 och	 skapar	 sina	 egna	 informationskällor	

och	analysrapporter	opererar	dessa	på	en	hög	nivå	inom	self-service	(Alpar	&	Schulz)(Se	

figur	3).		

Eckerson	(2014)	påpekar	att	det	är	väldigt	viktigt	för	chefer	att	förstå	de	olika	typerna	av	

användare	inom	en	SSBI-miljö	samt	de	olika	verktygen	som	finns	tillgängliga.	Ett	klassiskt	

misstag	är	att	BI-chefer	ger	casual	user	verktyg	som	är	mer	anpassade	för	power	user	och	

tvärtom.	Eftersom	casual	users	ofta	besitter	en	lägre	kunskapsnivå	vad	gäller	data	analys	

är	det	enkelt	att	casual	users	överväldigas	av	de	olika	funktionerna	hos	ett	verktyg	som	är	

mer	anpassat	för	en	power	user.	För	att	SSBI	miljön	skall	vara	hållbar	och	lämplig	är	det	

återigen	väldigt	viktigt	att	förstå	användarna	som	skall	använda	sig	av	miljön,	förstå	hur	

de	arbetar	och	vad	som	motiverar	dessa	(Imhoff	&	White,	2011).		

 Framgångsfaktorer	för	att	tillämpa	SSBI	

Anpassningen	av	SSBI-verktyg	i	organisationer	idag	väldigt	långsam	och	endast	22	%	av	

användarna	säger	att	de	har	tillgång	SSBI-verktyg	vid	behov.	Den	viktigaste	egenskapen	

hos	SSBI,	att	uppmuntra	användare	till	att	analysera	data,	är	det	som	användare	är	mest	

missnöjda	med	idag.	I	en	undersökning	som	logi	analytics	gjorde	2014	svarade	25	%	av	
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användarna	att	de	har	tillgång	till	ett	SSBI-system,	men	att	trycket	på	IT-avdelningen	inte	

har	 minskat.	 (Logi	 analytics,	 2015).	 Dessutom	 har	 anpassningen	 till	 SSBI	 och	

användningen	av	verktygen	minskat	de	senaste	åren	från	2015	(logi	analytics,	2017).	

Enligt	Eckerson	(2014)	är	det	väldigt	viktigt	att	förstå	användarna	och	deras	behov	för	att	

framgångsrikt	 lyckas	 med	 SSBI,	 vilket	 många	 organisationer	 idag	 glömmer.	 BI-chefer	

underskattar	komplexiteten	hos	SSBI.	De	inser	inte	att	det	finns	många	olika	användare,	

därför	 är	 det	 viktigt	 att	 klassificera	 dessa	 och	 deras	 informationsbehov,	 sett	 till	

kompetens	 förstås	 (Eckerson,	 2014).	 	 SSBI	 måste	 stödja	 användarnas	 behov	 där	 man	

skapar	 en	 personlog	 och	 gemensam	 beslutsfattande	 miljö.	 Användare	 måste	 bli	 mer	

självgående	 i	 sitt	 arbete	 genom	 en	 BI-miljö	 som	 är	 enkel	 att	 använda	 och	 konsumera	

(Imhoff	&	White,	2011).	Det	finns	många	faktorer	att	se	till	för	att	lyckas	med	SSBI	nedan	

kommer	de	mest	frekvent	använda	i	litteraturen	att	nämnas.		

Anpassningsbara	verktyg		

En	signifikant	faktor	vad	gäller	SSBI	är	användarvänliga	verktyg	för	att	generera	resultat.	

Försäljare	och	skapare	av	BI-lösningar	har	lagt	stort	på	att	simplifiera	dessa	verktyg	som	

tidigare	 ansågs	 vara	 för	 komplexa	 och	 avancerade.	 Genom	 simplifieringen	 av	 dessa	

verktyg	 kan	 även	 nybörjare	 av	 verktygen	 enkelt	 hämta	 rapporter	 och	 utföra	 enkla	

analyser.	 Även	 om	 utvecklingen	 av	 funktioner	 hos	 verktygen	 har	 tagit	 ett	 steg	 i	 rätt	

riktning	behövs	fortfarande	utveckling	av	funktioner	vad	gäller	mer	avancerad	analys	och	

publicerande	av	rapporter	i	önskvärt	format	(Imhoff		&	White,	2011).		

Detta	 är	 även	 en	 faktor	 som	 Eckerson	 (2005;	 2014),	 Imhoff	 &	 White	 (2011)	 och	

Schlesinger	&	Rahman	 (2015)	diskuterar	och	menar	på	att	 försäljare	av	BI-system	 idag	

arbetar	mer	mot	att	leverera	BI-plattformar	som	stödjer	en	stor	mängd	av	funktionalitet	

för	 att	möta	 analys	 och	 rapport	 kraven	 från	olika	 typer	 av	 användare	 (Eckerson,	 2005;	

Imhoff	 &	 White,	 2011;	 Eckerson,	 2014).	 Om	 verktygen	 inte	 är	 anpassade	 utifrån	

användarnas	 krav	 finns	 det	 en	 tendens	 att	 användare	 börjat	 skapa	 egna,	 begränsade	

lösningar	 som	 inte	 alltid	 är	korrekta	 (Schlesingar	&	Rahman,	2015).	Eckerson	 säger	 att	

genom	 att	 anpassa	 verktygen	 förhindrar	 detta	 att	 fel	 verktyg	 nyttjas	 och	 ges	 till	 fel	

användare	(Eckerson,	2014).		
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Anpassningsbara	användargränssnitt	

Detta	mål	 handlar	 om	att	 få	 användarna	 att	 förstå	 och	 greppa	 tag	 om	 information	 som	

presenteras	för	dem.	Med	stora	mängder	data	som	skickas	till	eller	hämtas	av	användarna	

kan	det	ibland	bli	svårt	att	göra	något	vettigt	av	datat.	SSBI	skall	vara	en	miljö	där	det	är	

enkelt	att	upptäcka,	hämta,	informera	och	analysera	data.	Användare	måste	ha	tillgången	

till	 att	designa	 sina	egna	 “dashboards”	 för	ett	 specifikt	 syfte.	 Informationen	skall	kunna	

presenteras	på	ett	sätt	så	att	användarna	förstår	vad	de	tittar	på.	Data	visualisering	och	

presentation	 är	 av	 största	 vikt	 för	 att	 en	 person	 skall	 uppfatta	 vad	 det	 ser	 (Imhoff	 &	

White,	2011).		

Tillgänglighet	av	data	

Källdata	är	en	komponent	som	är	essentiell	för	rapportering	och	analys.	I	en	klassisk	BI-

arkitektur	ligger	källdata	ofta	lagrat	i	exempelvis	ett	DW	eller	data	marts.	Inom	en	SSBI-

miljö	kan	se	annorlunda	ut	(Imhoff	&	White,	2011;	 Isik	et	al,.	2013).	För	användare	kan	

det	 vara	 viktigt	 att	 ge	 dessa	 tillgång	 till	 relevant	 data	 från	 operationella	 system	 och	

externa	 källor	 både	 strukturerad	 som	 ostrukturerad	 data,,	 utan	 assistans	 från	 en	 IT-

avdelning.	Det	är	dock	viktigt	att	de	som	implementerar	BI-lösningarna	gör	det	möjligt	för	

användaren	 att	 skapa	 ett	 flöde	 som	 tillåter	 hämtning	 och	 ger	 tillgång	 till	 data	 som	

befinner	sig	utanför	ett	DW.	I	vissa	fall	kanske	det	inte	ens	är	möjligt	eller	nödvändigt	att	

ladda	 in	 data	 i	 ett	 DW	 för	 att	 användarna	 skall	 kunna	 utnyttja	 datat	 (Imhoff	 &	White,	

2011).		I	en	undersökning	som	genomfördes	av	Imhoff	&	White	(2011)	visade	det	sig	att	

53	%	av	respondenterna	ansåg	att	tillgången	till	källdata	för	analys	var	fundamental	för	

deras	SSBI-miljö.	

Ett	vanligt	misstag	som	Lennerholt,	Söderström	och	Laere	 (2018)	nämner	är	att	många	

organisationer	 tillåter	att	 alla	 får	 tillgång	 till	BI-verktygen	och	kan	på	så	 sätt	komma	åt	

data.	Det	är	viktigt	att	förbereda	hur	data	skall	göras	tillgänglig	för	hämtning	och	analys	

samt	 vem	 som	 skall	 få	 ta	 del	 av	 datat.	 För	 att	 lösa	 detta	 problem	 är	 det	 viktigt	 att	

organisationer	 har	 väldefinierade	 policies	 för	 hantering	 av	 data	 samt	 en	 central	 IT-

styrning.		

Tillgången	 till	 data	 skapar	 även	 ett	 mer	 agilt	 beslutsfattande	 och	 användare	 ges	

möjligheter	 att	 skapa	 sina	 egna	 flöden	av	 information,	men	 tillgångarna	 till	 hur	mycket	

data	användare	skall	ges	beror	på	användarrollen	dessa	har	(Eckerson,	2014).	
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Utbilda	användare	

En	 stor	 utmaning	 och	 en	 viktigt	 faktor	 inom	 SSBI	 är	 att	 utbilda	 användarna.	 Stodder	

(2015)	 Säger	 att	 många	 användare	 kan	 ha	 stor	 nytta	 av	 att	 lära	 sig	 och	 tillämpa	 mer	

avancerad	 analys	 i	 deras	 arbete.	 Stodder	 (2015)	 nämner	 även	 att	 organisationer	 bör	

uppmuntra	 och	 utbilda	 användarna	 till	 att	 dra	 nytta	 av	 mer	 prediktiva	 och	 analytiska	

egenskaper	hos	verktygen	som	de	använder	i	sitt	dagliga	arbete.	Iden	handlar	inte	endast	

att	utbilda	användare	hur	de	skall	använda	BI-verktygen,	utan	att	även	fokusera	på	tolka	

och	använda	data	utifrån	den	 typ	av	analys	 som	är	nödvändig.	Användare	bör	 fokusera	

mer	på	bedriva	avancerad	analys	och	teknisk	kompetens	(Stodder,	2015;	Imhoff	&	White,	

2011).		

Data	management	&	data	governance	

För	att	en	SSBI-miljö	skall	kunna	fungera	måste	det	finnas	någon	form	av	administrering	

och	hanterbarhet	av	miljön.	IT	skall	ha	möjligheten	att	hantera	användningen	av	varje	BI-

komponent,	 även	 om	 data	 som	 används	 kommer	 från	 en	 reglerad	 eller	 oreglerad	 källa	

(Imhoff	&	White,	2011;	Meyers,	2014)	 .	 För	att	 användarna	 ska	kunna	analysera	och	 få	

tillgång	 till	 önskad	data	 behövs	 data	 governance	 för	 att	 definiera	 vilken	 data	 som	 skall	

göras	 tillgänglig	 och	 för	 vem	 den	 skall	 göras	 tillgänglig	 (Stodder,	 2016).	 Det	 behövs	

policies	 och	 regler	 för	 data	 för	 att	 inte	 riskera	 att	 användarna	 inte	 förstår	 värdet	 av	

tillgänglig	data	och	börjar	skapa	egna	resurser,	något	som	kallas	för	Shadow	IT	(Stodder,	

2016).	När	användarna	saknar	en	förståelse	vad	gäller	värdet	på	tillgänglig	data	tenderar	

resultaten	av	analyserna	att	bli	 fel	 (Stodder,	2016;	Meyers,	2014).	Data	governance	och	

data	management	tillsammans	bidrar	till	att	hantera	detta	problem.	Data	management	är	

procedurer,	 verktyg	 och	 policies	 för	 att	 förbättra	 användandet	 av	 tillgänglig	 data	 i	

organisationen.	 Data	 governance	 bidrar	 till	 att	 komponenterna	 i	 ett	 data	 management	

program	 upprätthålls	 och	 att	 inte	 flera	 versioner	 av	 sanningen	 skapas	 om	 ny	 data	

genereras	som	kan	tolkas	olika	(Meyers,	2014).			

Genom	att	 tillämpa	data	governance	och	data	management	program	kan	organisationer	

definiera	Polices,	processer	och	standarder	för	att	säkerställa	vem	som	ansvarar	för	viss	

typ	av	data,	 tillgång	 till	data,	kvalité	på	data,	utveckling	och	 implementerings	processer	

(Meyers,	 2014;	 Lennerholt	 et	 al,	 2018).	 Med	 hjälp	 av	 sådana	 program	 kan	 användare	

nyttja	SSBI	med	hjälp	av	reglerade	datakällor	och	minimera	risken	för	fel	beslut.		
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Kartlägga	användare	

Eckerson	 (2014)	 säger	 att	 efter	 att	 olika	 typer	 av	 användare	 har	 identifierats	 och	

klassificerats	är	det	viktigt	att	kartlägga	vad	dessa	olika	användare	har	för	typer	av	krav	

och	 behov.	 Vad	 behöver	 varje	 grupp	 av	 användare	 för	 att	 uppnå	 sina	 mål,	 utöka	 sina	

kunskaper	och	lära	sig	hur	de	kan	betjäna	sig	själva?		

De	 flesta	 av	 användarna	 inom	 en	 SSBI-miljö	 är	 casual	 users	 som	 sällan	 skapar	 och	

producerar	 ny	 data	 eller	 genererar	 egna	 rapporter	 för	 analys	 (Eckerson,	 2014).	 Power	

arbetar	 istället	 med	 att	 framställda	 och	 producera	 sina	 egna	 rapporter	 med	 hjälp	 av	

fördefinierade	dataset	och	objekt	för	analys	och	beslutsfattande	(Eckerson,	2014,	Imhoff	

&	 White,	 2011).	 Om	 inte	 användarnas	 krav	 tas	 i	 aspekt	 kan	 det	 leda	 till	 en	 ovilja	 att	

anpassa	 sig	 till	 det	 nya	 och	 ignorera	 fördelarna	 som	 kan	 komma	 från	 SSBI	 (Imhoff	 &	

White,	2011).	Därför	är	det	viktigt	att	förberedda	användarna	och	anpassa	det	nya	utefter	

krav	dessa	har	för	att	uppnå	sina	mål,	då	det	är	dessa	användare	som	förstår	sig	på	sina	

arbetsuppgifter	bäst	(Imhoff	&	White,	2011;	Watson,	2016).		
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3 Metod	

I	detta	kapitel	presenteras	valet	av	metodansats,	datainsamlingsmetod,	respondenter	och	

tillvägagångssätt	som	ska	bidra	till	att	besvara	studiens	frågeställning.		

3.1 Val	av	metodansats	

Huvudsakligen	finns	det	två	olika	typer	av	vetenskapliga	grupper	av	metoder:	Kvalitativa	

och	kvantitativa	metoder	(Berndtsson	et	al.,	2008).	Kvantitativa	metoder	ger	möjligheten	

till	att	utföra	mätningar	på	ett	större	urval	av	respondenter	och	ger	i	sin	tur	data	som	i	sin	

tur	kan	analyseras	med	statistiska	verktyg	för	att	generalisera	resultaten	(Patton,	2015).	

Då	målet	med	 denna	 studie	 är	 att	 ta	 reda	 på	 vilka	 framgångsfaktorer	 det	 finns	 för	 att	

tillämpa	 SSBI	 passar	 en	 kvalitativ	 metod	 bäst.	 Anledningen	 till	 detta	 är	 främst	 då	 en	

kvalitativ	studie	syftar	på	att	undersöka	en	situation	som	inte	går	att	uttrycka	resultatet	i	

siffror,	 vilket	 är	 passande	 för	 denna	 studie	 då	 det	 inte	 är	 lämpligt	 att	 presentera	 ett	

kvantifierbart	resultat	för	vilka	framgångsfaktorer	det	finns	relaterat	till	användningen	av	

SSBI	 (Eliasson,	2006).	Ett	 resultat	 i	 form	av	ord	är	vad	som	karaktäriserar	en	kvalitativ	

studie,	samt	att	skapa	en	teori	snarare	än	att	testa	en	teori	(Bryman,	2008;	Oates,	2006).	

En	 kvalitativ	 undersökning	 ger	 en	 djupare	 förståelse	 för	 det	 som	 skall	 undersökas	 och	

behöver	 där	 personen	 som	 utför	 undersökningen	 inte	 behöver	 ha	 en	 fördefinierad	 in	

perspektiv	 vilket	 i	 sin	 tur	 ger	 en	mer	 öppen	 och	 detaljrik	 analys	 (Patton,	 2015).	 Enligt	

Berndtsson	et	al	(2008)	är	en	kvalitativ	ansats	lämpligast	då	få	objekt	skall	studeras	och	

kan	 på	 så	 vis	 inte	 räknas	 som	 tillräckligt	 representativ	 för	 att	 göra	 en	 generalisering.	

Vilket	inte	är	målet	med	denna	studie.	Studien	är	tänkt	att	bidra	med	ny	informationsrik	

data	vad	gäller	 framgångsfaktorer	 för	 SSBI,	 då	området	 är	 en	 stor	 trend	 inom	Business	

Intelligence	 och	 utvecklas	 mer	 för	 varje	 år.	 Intervjupersoner	 som	 besitter	 en	 expertis	

inom	området	SSBI	kan	bidra	med	ny	 information,	 information	som	 litteraturen	kanske	

inte	nämner	och	kan	då	på	så	vis	vara	av	stort	värde	för	studien	(Patton,	2015).		

En	viktigt	punkt	Berndtsson	et	al.	(2008)	tar	upp	är	att	upprepningsbarhet	är	viktigt	för	

en	studies	 trovärdighet,	vilket	är	en	nackdel	 inom	kvalitativa	metoder	då	verksamheter	

och	människor	ständigt	förändras.		
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3.2 Datainsamlingsmetod	

Primär	 data	 är	 information	 är	 data	 som	 personer	 som	 utför	 undersökningen	 samlar,	

sekundär	 data	 är	 redan	 befintlig	 data	 som	 publicerat	 inom	 ett	 specifikt	 område.	 Vid	

kvalitativa	 undersökningar	 kan	 data	 genereras	 genom	 dokument,	 observationer	 samt	

intervjuer	 (Patton,	 2015).	 Enkäter	 är	 också	 en	 datainsamlingsmetod	 som	 är	

förekommande	 vid	 kvalitativa	 undersökningar	 som	 då	 består	 av	 mer	 öppna	 frågor	

(Preece	 et	 al.,	 2016).	 Insamlingen	 för	 denna	 undersökningen	 kommer	 ligga	 på	 primär	

data	 och	 samlades	 in	 genom	 att	 tillämpa	 datainsamlingsmetoden	 intervjuer	 (Patton,	

2015).	

 Intervjuer			

Kvalitativa	 metoder	 innehåller	 ofta	 intervjuer	 och	 observationer	 som	 bidrar	 till	 att	
framställa	kvalitativ	data.	 Intervjuer	ger	även	möjligheten	till	att	samla	 in	kvalitativ	och	
förklarande	 data,	 samtidigt	 som	 intervjuer	 är	 en	 väldigt	 flexibel	 datainsamlingsprocess	
(Patton,	2015).		

Det	 existerar	 inom	 kvalitativa	 metoder	 variationer	 av	 intervjuer	 som	 exempelvis,	
strukturerade,	 semistrukturerade	 och	 ostrukturerade	 intervjuer	 (Schwandt,	 2015).	
Denna	studie	kommer	att	tillämpa	semistrukturerade	intervjuer.		

Tanken	är	att	intervjua	personer	som	arbetar	med	BI	och	SSBI	som	besitter	hög	kunskap	
inom	 båda	 områden.	 Med	 hjälp	 av	 semistrukturerade	 intervjuer	 finns	 möjligheten	 att	
generera	mycket	ny	och	detaljrik	data	som	exempelvis	litteratur	inte	nämner	och	som	kan	
vara	till	värde	för	att	besvara	studiens	frågeställning.		

”Intervjun	 kan	 gestalta	 sig	 som	 ett	 samtal	 utifrån	 vissa	 teman	 och	

problemställningar.	 Vi	 brukar	 då	 tala	 om	 informella	 och	 ostrukturerade	

intervjuer.	Å	andra	sidan	kan	man	ha	en	detaljerad	 intervjuguide	med	 fasta	

frågor	 och	 svarsalternativ.	 I	 så	 fall	 har	 vi	 att	 göra	 med	 en	 strukturerad	

intervju.”	(Befring,	1994).		

En	av	nyckelaspekterna	inom	en	semistrukturerad	intervju	är	att	utvärdera	och	granska	
tidigare	 teori	 och	 forskning	 för	 att	 skapa	 en	 intervjuguide	 (Bryman,	 2008).	 Tidigare	
forskning	inom	området	kommer	att	användas	för	att	strukturera	upp	intervjufrågor	till	
respondenter	inom	området	samt	för	att	få	en	större	förståelse	kring	ämnet.		

Valet	 av	 datainsamlingsmetoden	 var	 att	 semistrukturerade	 intervjuer	 bidrar	 till	 mer	
öppna	frågor	och	har	samtidigt	 ingen	bestämt	struktur	för	 intervjun,	vilket	 i	sin	tur	kan	
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öppna	för	följdfrågor	som	kan	vara	relevant	för	studien	och	ge	mer	detaljrik	information.	
Polit	&	Beck	(2011)	argumenterar	för	att	när	varken	strukturerade	eller	ostrukturerade	
passar	 studiens	 syfte	 är	 det	 lämpligt	 att	 välja	 strukturen	 semistrukturerade	 intervjuer.	
Strukturen	är	utformad	på	det	sätt	att	personen	som	intervjuar	har	önskade	frågor	som	är	
tänka	 att	 ställas	 under	 intervjun,	 men	 att	 det	 kan	 vara	 svårt	 att	 förstå	 vilka	 var	 som	
intervjuaren	 kan	 tänkas	 få.	 Förbestämda	 frågor	 struktureras	 upp	 på	 ett	 öppet	 sätt	 så	
respondenterna	kan	besvara	frågorna	med	sina	egna	ord	(Polit	&	Beck,	2011).	Med	hjälp	
av	 semistrukturerade	 intervjuer	 så	 öppnas	 mer	 utrymme	 för	 diskussion	 och	
respondenten	blir	heller	inte	bunden	till	ja	och	nej	svar,	något	som	enkäter	har	svårt	att	
bidra	med	(Patton,	2015).		

För	de	semistrukturerade	intervjuerna	som	kommer	genomföras	i	denna	studie	kommer	
ett	 antal	 kategorier	 och	 teman	 att	 användas	 för	 att	 underlätta	 struktureringen	 av	 det	
insamlade	datat	(Oates,	2006).			

3.3 Analysmetod	

Innan	en	analys	av	den	insamlade	empirin	sker	kommer	först	en	transkribering	göras	av	
intervjuerna.	 Inom	 kvalitativa	 metoder	 finns	 det	 många	 olika	 analysmetoder	 att	 välja	
emellan	 för	att	 analysera	och	bearbeta	 insamlad	data.	Några	av	dessa	är	grundad	 teori,	
tematisk	analys	och	innehållsanalys.		

Grundad	 teori	 handlar	 om	 att	 generera	 nya	 teorier	 inom	 det	 forskningsområde	 som	
undersöks.	Teorierna	som	formuleras	skall	vara	ha	stöd	 från	empiriska	undersökningar	
från	 situationer	 av	 verkligheten.	 Teorierna	 formuleras	 alltså	 utifrån	 det	 som	 studeras	 i	
verkligheten	(Denscombe,	2014).	

Tematisk	 analys	 innebär	 att	man	 strukturerar	 upp	 olika	 teman	 samt	 under	 teman	 som	
dykt	upp	under	transkriberingen	av	insamlat	material,	vanligt	är	att	man	arbetar	utifrån	
en	matris,	även	kallad	framework	(Bryman,	2011).	

Enligt	 Graneheim	&	 Lundman	 (2004)	 handlar	 innehållsanalys	 om	 att	 tolka	 innehållet	 i	
text	eller	kommunikation	genom	att	kategorisera	olika	mönster	och	teman.	Först	skapas	
en	helhet	av	texten	för	att	förstå	dess	innebörd	och	sedan	olika	delar	där	forskaren	kodar	
små	texter	av	delarnas	innehåll.	För	att	angripa	problemområdet	kommer	tematisk	analys	
att	tillämpas.	
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 Tematisk	analys		

Innan	 en	 analys	 av	 den	 insamlade	 empirin	 genomförs	 kommer	 först	 en	 transkribering	

intervjuerna	 att	 göras.	 För	 att	 angripa	problemområdet	 kommer	en	 tematisk	 analys	 att	

tillämpas	 för	 att	 analysera	 insamlad	 data	 på	 ett	 systematiskt	 sätt.	 Tematisk	 analys	 en	

kvalitativ	analysmetod	för	att	identifiera,	analysera,	kategorisera	och	presentera	teman	i	

data	(Nowell	et	al.,	2017).	 

Nowell	 tar	upp	6	steg	för	att	utföra	en	tematisk	analys.	 I	det	 första	steget	ska	forskaren	

lära	 känna	 insamlad	 data	 genom	 att	 lyssna	 igenom	 eller	 läsa	 igenom	 det	 insamlade	

materialet.	 I	 det	 andra	 steget	 börjar	 kodningen	 av	 empiri	 som	 innebär	 att	 reflektera,	

kategorisera	och	analysera	datat.	Fokus	 ligger	på	att	bryta	ner	texten	i	mindre	delar	 för	

att	förenkla	analysen	och	fokusera	på	olika	kategorier	och	teman.	I	det	tredje	steget	ligger	

fokus	 på	 att	 börja	 identifiera	 olika	 kategorier	 och	 teman	 utifrån	 kategoriseringen	 som	

gjort	 i	 steg	 två.	 I	 steg	 fyra	 börja	 valideringen	 av	 olika	 teman	 och	 kategorier	 genom	 att	

reducera,	 finslipa	 och	 analysera	 teman	 och	 kategorier	 från	 steg	 tre.	 I	 steg	 fem	 och	 sex	

börjar	olika	teman	och	kategorier	ta	form	genom	att	döpa	och	presentera	dessa.	 

Frågeställningen	 kommer	 alltid	 tas	 i	 åtanke	 vid	 nedbrytningen	 av	 texter	 för	 att	 finna	

teman	 och	 mönster	 med	 hjälp	 av	 nyckelorden	 ”SSBI”,	 ”Self	 Service	 BI”,	 ”Self	 service	

business	 intelligence”	 samt	 de	 kategorier	 som	 tas	 upp	 i	 bakgrundskapitlet	 gällande	

kritiska	framgångsfaktorer.	 

3.4 Kvalitetskriterier	

För	 att	 säkerställa	 kvalité	 på	 en	 kvalitativ	 studie	 kommer	 forskningsparadigmet	
interpretism	av	användas.	Inom	interpretivism	talar	man	om	trovärdighet	och	handlar	om	
hur	trovärdigt	ett	resultat	är	med	hänsyn	till	den	metod	som	har	tillämpats	(Oates,	2005).	
För	att	öka	trovärdigheten	på	en	studie	kan	forskaren	öka	kvalité	på	3	viktiga	punkter:	

• Överensstämmelse	
• Pålitlighet	
• Överförbarhet	

För	att	göra	studien	mer	trovärdig	är	det	viktigt	att	visa	och	presentera	hur	studien	har	
utförts,	 vilka	 verktyg	 som	 används,	 hur	 material	 samlats	 in	 och	 liknande.	 Genom	
överstämmelse	 kan	 andra	 personer	 gärna	 sina	 egna	 tolkningar	 av	 empirin	 och	 se	 att	
empirin	 är	 slutsatsen	 stämmer	 överens	med	 varandra.	 Pålitlighet	 handlar	 om	 du	 djupt	
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presentationen	av	studien	är	detaljerad.	Ju	högre	pålitlighet	som	tillämpas	desto	mer	kan	
personer	utanför	studien	 lita	på	resultatet	 från	studien.	Överförbarhet	handlar	om	i	hur	
stor	 utsträckning	 resultatet	 i	 studien	 är	 överförbart	 till	 en	 annan/andra	 situationer	
(Oates,	2005).		

3.5 Etik	

Då	 denna	 undersökning	 kommer	 att	 involvera	 människor	 är	 det	 enligt	 Oates	 (2005)	

viktigt	 att	 respektera	 personernas	 rättigheter	 samt	 att	 dessa	 tydligt	 framförs	 innan	 en	

intervju	genomförs.	

Denna	 undersökning	 kommer	 därför	 att	 ta	 hänsyn	 till	 huvudkraven	 gällande	 etik	 som	

vetenskapsrådet	(2002)	tar	upp.	Dessa	fyra	huvudkrav	är:		

• Samtyckeskravet,	

• Konfidentialitetskravet		

• Nyttjandekravet		

• Informationskravet.		

Samtyckeskravet	 handlar	 om	 att	 deltagarna	 måste	 lämna	 sitt	 samtycke	 till	 att	 delta	 i	

intervjuerna	 samt	 att	 intervjuaren	 måste	 nämna	 att	 deltagandet	 är	 frivilligt.	 Om	

respondenterna	 inte	 längre	 vill	 delta	 i	 undersökningen	 eller	 avbryta	 en	 pågående	

intervjuprocess	 kommer	 detta	 att	 respekteras.	 Redan	 insamlat	 material	 från	 en	

respondent	 som	 valt	 att	 inte	 längre	 delta	 kommer	 inte	 att	 användas	 i	 rapporten.	

Konfidentialitetskravet	innebär	att	respondenterna	har	möjligheten	till	att	vara	anonyma	

i	 undersökningen.	 Detta	 kravet	 är	 väldigt	 viktigt	 för	 att	 öppna	 respondenten	 och	 göra	

dessa	 bekväma	 i	 situationen.	 Underhållande	 av	 konfidentialitetskravet	 kan	 leda	 till	 att	

respondenten	 håller	 tillbaks	 på	 information	 som	 kan	 vara	 av	 värde	 för	 studien.	

Informationskravet	handlar	om	att	underrätta	respondenterna	med	information	gällande	

studien	innan	dessa	deltar	för	att	veta	varför	personerna	deltar	i	undersökningen	samt	i	

vilket	syfte.	Det	sista	kravet	som	är	nyttjandekravet	 innebär	att	 insamlade	uppgifter	om	

respondenterna	endast	för	användas	för	forskningsändamål.	

3.6 Genomförande	

I	detta	kapitel	kommer	den	genomgående	processen	och	utförande	för	insamling	av	tidigare	

litteratur	kring	ämnet	 för	att	 bygga	en	grund	 för	 studiens	bakgrund,	 datainsamling	 samt	

analys	att	redovisas	för	att	visa	hur	studiens	slutsats	har	tagits	fram.		
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 Granskning	av	litteratur	

För	 att	 bygga	 en	 förståelse	 för	 ämnet	 SSBI	 och	 framgångsfaktorer	 granskades	 tidigare	

litteratur	som	är	relevant	för	undersökningsområdet.	Nedan	presenteras	en	figur	med	de	

steg	 som	 genomfördes	 för	 att	 ta	 fram	 och	 sammanställa	 relevant	 bakgrund	 från	

litteraturen	till	studien	(se	figur	4).	

	

Figur	4	Genomförande	av	litteraturgranskning	

Syftet	 med	 denna	 granskning	 var	 att	 samla	 in	 data	 och	 bygga	 ett	 underlag	 för	 att	

sammanställa	de	olika	framgångsfaktorerna	som	tidigare	författare	har	tagit	fram.	

I	sökandet	av	litteratur	var	det	först	viktigt	att	ställa	upp	ett	antal	urvalskriterier	för	att	

uppnå	en	hög	kvalité	på	insamlat	material	från	litteraturen.	Urvalskriterierna	för	artiklar	

var	att	källorna	skall	vara	Peer-reviewed.		

För	att	hitta	relevanta	källor	och	data	användes	ett	flera	databaser	och	sökmotorer	för	att	

hitta	data.	För	att	 ta	 fram	relevanta	källor	om	ämnet	som	skall	 studeras	användes	olika	

sökord.	 Self-service	 BI	 kan	 gå	 under	många	 olika	 namn	 och	 därför	 användes	 inte	 bara	

Self-Service	 BI	 som	 en	 sökord	 (Se	 tabell	 1).	 En	 krav	 som	 användes	 vid	 sökningen	 av	

relevant	data	var	att	någon	av	sökorden	som	användes	skall	finnas	med	i	titeln	på	källan.		
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Tabell	1	Sökord,	databaser	och	urvalskriterier	

	

Databaser/sökverktyg	

	

Sökord	

• Google	Schoolar	

• ScienceDirect	

• Scopus	

• IEEE	Xplore	

• Web	of	science	

• Worldcat	local	

• Researchgate	

	

• Self-service	BI	

• Self-service	business	intelligence	

• Self-service	analytics	

• SSBI	

• Do	it	yourself	business	intelligence	

• Självbetjänings-BI	

	

För	 att	 granska	 och	 analysera	 insamlad	 data	 från	 källor	 användes	 programvaran	
Mendeley	för	att	hantera	referenser	och	plocka	ut	relevanta	delar	från	källor.	I	Mendeley	
klistrades	 källorna	 in	 och	 analyserades	 enskilt.	 Från	 varje	 artikel	 plockades	 enskilda	
stycken	och	meningar	ut	som	var	relaterat	till	studien.	Stycken	och	meningar	som	riktade	
sig	 mot	 framgångsfaktorer	 för	 tillämpning	 av	 SSBI	 markerades	 och	 lades	 in	 i	 ett	
dokument	 för	 analys.	 Eftersom	 många	 författare	 användare	 olika	 termer	 för	 SSBI	 var	
processen	för	att	plocka	ut	material	väldigt	tidskrävande	och	därför	var	det	till	stor	hjälp	
att	 använda	 sig	 av	 de	 olika	 sökorden	 i	 figuren	 ovan.	 Efter	 att	 relevanta	 meningar	 och	
stycken	 analyserats	 kategoriserades	 och	 sammanställdes	 framgångsfaktorerna	 för	 att	
tillämpa	SSBI	och	blev	egna	rubriker	i	rapporten.			

 Insamling	av	data	

I	detta	underkapitel	beskrivs	och	illustreras	hur	insamlingen	av	data	genomfördes.	Nedan	

visas	en	figur	över	alla	steg	i	datainsamlingsprocessen	(Se	figur	6).		
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Figur	5	Genomförande	av	datainsamling	

Vid	utformandet	av	intervjufrågorna	var	det	viktigt	att	hela	tiden	ta	hänsyn	till	vilka	svar	
som	 författaren	 ville	 ha	 från	 respondenterna	 samt	 svar	 som	 bidrar	 till	 att	 besvara	
frågeställningen.	En	 intervjuguide	sammanställdes	med	3	olika:	 Introduktion,	Self-service	
Business	Intelligence	och	avslut.		

Syftet	med	 introduktionen	 var	 att	 lära	 känna	 respondenterna	 och	 skapa	 ett	 förtroende	
som	gör	respondenten	mer	bekväm	i	 intervjusituationen.	Avsnittet	Self-service	Business	
Intelligence	 syftar	 till	 att	 få	 respondenternas	 perspektiv	 på	 framgångsfaktorer	 för	 att	
tillämpa	 SSBI	 samt	 vad	 dessa	 har	 för	 åsikter	 kring	 de	 faktorerna	 som	 tas	 upp	 i	
bakgrundskapitlet.	 I	det	sista	avsnittet	 får	respondenten	en	möjlighet	att	 få	en	kopia	av	
transkriberingen	 skickad	 för	 att	 se	 att	 det	 som	 sagts	 stämmer	 överens	 med	 det	
sammanställda	materialet	som	skall	användas	i	empirin.	

Innan	 respondenter	kontaktades	gjordes	 ett	 antal	 kriterier	 för	 att	 en	 respondent	 skulle	
delta	i	en	potentiell	intervju.	Dessa	kriterier	var	att:	

• Respondenterna	skall	ha	kunskaper	om	BI.	

• Respondenterna	skall	ha	kunskap	om	SSBI	och	vara	bekanta	med	begrepp	och	

dess	innebörd.	

• Respondenterna	skall	i	sitt	dagliga	arbete	arbeta	med	BI	eller	SSBI.		

För	att	komma	 i	kontakt	med	respondenter	kontaktades	ett	 stor	urval	av	verksamheter	
via	 E-mail,	 telefonsamtal	 samt	 besök	 hos	 verksamheterna.	 För	 att	 hitta	 företag	 som	
tillämpar	 SSBI	 användes	 annonser	 från	 konsultfirmor	 då	 dessa	 har	mycket	 samarbeten	
med	 verksamheter	 och	 kunder	 som	 var	 till	 stor	 nytta	 för	 att	 hitta	 respondenter.	 Vid	
kontakt	 med	 en	 potentiell	 respondent	 framfördes	 dennes	 rättigheter	 innan	 personen	
bestämmer	för	att	tacka	ja	till	att	ställa	upp	på	en	intervju.		

Efter	 sökning	 av	 respondenter	 ställde	 6st	 respondenter	 upp	 för	 att	 vara	 med	 på	 en	
intervju	 (se	 tabell	 2).	 Nästa	 steg	 var	 att	 genomföra	 intervjuerna	 och	 samla	 in	 relevant	
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data.	 Strategin	 som	 tidigare	 nämnt	 var	 att	 tillämpa	 en	 semi-strukturerad	 intervju.	
Anledningen	 till	detta	var	 för	att	 som	 Jacobsen	 (2012)	nämner	att	 en	 intervju	 ska	helst	
inte	vara	helt	ostrukturerad	då	värdefull	information	kan	förbises	om	tillräckligt	mycket	
flexibilitet	ges	till	respondenten.	Semistrukturerade	 intervjuer	öppna	för	möjligheter	att	
styra	intervjun	men	bidrog	även	till	flexibilitet	som	öppnade	för	följdfrågor.		

Intervjuerna	 genomfördes	 både	 hos	 företag	 och	 några	 över	 Skype,	 vilket	 kan	 vara	 en	
nackdel	då	förstärkningar	av	ord	missas	när	en	konversation	inte	hålls	i	samma	rum	som	
respondenten.		

Nedan	presenteras	en	tabell	med	de	olika	respondenterna	samt	deras	arbetstitel:	

Tabell	2	Respondenter	

	

Respondenter	

	

Titel	

	

Ansvarområde	

	

Erfarenhet	BI/SSBI	

R1	 BI-konsult	 Affärsanalys	 10	år	/	6	år	

R2	 BI-solution	architect	 Underhåll	av	SSRS	

implementation	och	

BI-arkitektur	

	

12	år	/	4	år	

R3	 BI-analytiker	 Affärsanalys	 7	år	/	5	år	

R4	 BI-konsult	 Förvaltning	och	

implementering	av	

BI-lösningar	

8	år	/	4	år	

R5	 BI-utvecklare	 Utvecklig	av	BI-

lösningar	och	

kravhantering	

	

10	år	/	7	år		

R6	 Data	scientist	 Avancerad	analys,	AI	

och	maskininlärning	

	

15	år	/	6	år	
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När	 alla	 intervjuer	 genomförts	 påbörjades	 transkriberingen.	 För	 att	 lyssna	 igenom	
intervjuerna	 användes	 programvaran	 VLC.	 Efter	 att	 intervjuerna	 lyssnats	 igenom	
transkriberingarna	var	 slutförda	kontaktades	 respondenterna	och	 tillfrågades	om	dessa	
ville	ha	en	kopia	av	det	transkriberade	materialet.		

 Analysprocess		

Det	första	steget	inom	tematisk	analys	handlar	om	att	lära	känna	texten	och	skapa	sig	en	

överblicka	 genom	 att	 ett	 antal	 gånger	 läsa	 igenom	 det	 transkriberade	materialet	 noga,	

vilket	genomfördes	 till	det	att	 författaren	kunde	skapa	sig	en	bra	överblick	av	 insamlad	

data.	 Anteckningar	 fördes	 samtidigt	 som	 materialet	 lyssnades	 igenom	 som	 kan	 vara	

intressant	för	studiens	syfte,	vilket	går	in	lite	på	steg	två	inom	tematisk	analys.	I	nästa	steg	

påbörjas	kodningen	och	materialet	börjar	delas	upp	i	mindre	meningar,	ord	och	stycken	

och	 får	sedan	en	kod	för	att	kategorisera	vad	meningen,	ordet	eller	stycket	handlar	om.	

Meningar	och	stycken	som	inte	tillförde	något	till	texten	togs	gradvis	bort	men	viktigt	var	

fortfarande	att	 förstå	 texten	så	pass	bra	så	att	de	meningar	och	stycken	som	plockas	ut	

som	ett	potentiellt	tema	inte	hamnar	utanför	sin	kontext.	I	steg	3	började	teman	ta	form	

genom	att	meningar	och	koder	gick	in	under	samma	kategorier	och	bildade	små	grupper	

av	 teman.	 I	 steg	 4	 började	 de	 olika	 teman	 och	 kategorier	 som	 tagits	 fram	 att	 granskas	

genom	 att	 se	 till	 att	 tillräckligt	mycket	 underlag	 fanns	 för	 att	 kategorisera	 det	 som	 ett	

tema.	 I	 steg	 5	 definierades	 till	 sist	 olika	 teman	 och	 kategorier.	 Efter	 att	 olika	 teman	

definierats	 och	 namngetts	 sammanställdes	 sedan	 dessa.	 Teman	 och	 kategorier	 som	

uppstod	grundar	sig	i	de	faktorer	som	litteraturen	tar	upp	och	låg	till	grund	för	analysen	

och	intervjuerna.	3	nya	teman	som	framkom	var:	Change	management,	Kommunikation	

och	experimentering	&	testning.		
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4 Empiri	
I	detta	avsnitt	kommer	de	empiriska	fynden	att	presenteras	från	intervjuerna	med	de	olika	

intervjupersonerna.	Ordningen	på	de	olika	rubrikerna	följer	strukturen	hos	intervjuguiden.	

Underrubrikerna	är	utformade	efter	olika	teman	som	baseras	på	de	framgångsfaktorer	som	

förekommer	i	bakgrundskapitlet.		

4.1 Risker	med	SSBI	

Vad	 gäller	 risker	 inom	 SSBI	 lägger	 respondenterna	 väldigt	 stort	 fokus	 på	 användarnas	

kunskapsnivåer	och	flexibiliteten	som	SSBI	medför.			

R1	 säger	 att	 om	 det	 läggs	 för	 stort	 ansvar	 hos	 en	 användare	 att	 skapa	 rapporter	 och	

analysera	data,	trots	att	det	inte	besitter	en	tillräckligt	hög	kompetensnivå.		

”Det	 finns	 användare	 som	 förstår	 inte	 var	 ifrån	 deras	 data	 kommer,	 hur	

integreringen	går	till	eller	vad	data	ens	betyder.	SSBI	är	inte	ett	magiskt	verktyg	

som	ger	dig	egenskapen	att	helt	plötsligt	bli	en	dataanalytiker,	vilket	många	idag	

kanske	 tror.	 Risken	 blir	 ju	 att	 om	 den	 nya	 miljön	 blir	 allt	 för	 komplex	 för	

användarna	och	då	kommer	 ju	beroendet	av	 IT	komma	tillbaka	om	användarna	

inte	förstår	vad	det	faktiskt	gör	eller	tittar	på.”	-		R1	

R3	lägger	också	stort	fokus	på	att	det	är	viktigt	att	se	till	användarnas	kunskapsnivå	innan	

dessa	ges	en	möjlighet	att	använda	ett	SSBI-verktyg.	Om	verktyg	ges	till	användare	som	

inte	har	den	rätta	utbildningen	eller	kunskapsnivån	kommer	det	 leda	till	att	 IT	behöver	

stiga	in	och	hjälpa	användarna.	

”I	grund	och	botten	handlar	det	 inte	om	att	göra	användarna	 till	 experter	 inom	

data,	 vilket	 är	 otroligt	 ineffektivt.	 Det	 behövs	 en	 stor	 försiktighet	 innan	 man	

lägger	 ett	 analytics	 verktyg	 i	 händerna	 på	 en	 person	 som	 tidigare	 inte	 har	 en	

analytisk	 kunskap.	 Annars	 finns	 risken	 att	 personen	 inte	 vill	 utföra	 sitt	 jobb	

eftersom	denne	inte	är	bekväm	i	sin	nya	roll	samt	att	det	läggs	ett	för	stort	ansvar	

på	denne.”	–	R3	

R1	och	R3	säger	även	att	 ju	mer	behörighet	och	rättigheter	en	användare	 tilldelas,	 som	

inte	återspeglar	deras	kunskapsnivå	riskerar	dessa	att	utföra	fel	analyser,	vilket	i	sin	tur	

leder	till	felaktiga	beslut	som	även	blir	ett	problem	för	IT-avdelningen.		
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R2,	R4	och	R5	menar	på	att	den	 flexibiliteten	som	SSBI	 tillför	kan	 leda	 till	att	 fel	beslut	

fattas	om	dessa	ges	fria	tyglar.			

”…det	 är	 viktigt	 att	 det	 ställs	 krav	 på	 användarna	 inom	 front-end	 för	 vad	 det	

faktiskt	 får	 göra,	 för	 att	 inte	 riskera	 låg	 kvalité	 på	 data	 och	 framställa	 ej	

tillförlitliga	resultat.”	–	R2	

R4	lägger	vikt	på	att	om	det	inte	finns	tydliga	riktlinjer	kring	vem,	hur	och	vad	en	

användare	har	befogenhet	att	göra	kan	det	leda	till	stora	konsekvenser.	R4	säger	att	

övervakning	är	en	nyckelaspekt	inom	SSBI	för	att	inte	riskera	att	användarna	skapar	en	

totalitär	analysmiljö	utanför	regelverkets	gränser.		

”IT	måste	vara	involverad	i	frågor	som	data	management	strategi,	kvalité	och	se	

till	 så	 att	 processerna	 sköts	 enligt	 det	 Polices	 som	 satts	 upp.	 Det	 måste	 finnas	

klara	och	strukturerade	vägar	 för	hur	data	 för	samlas	 in	och	hur	den	bearbetas	

för	att	inte	riskera	att	fatta	fel	beslut.	”	–	R4	

Även	R5	säger	att	om	det	inte	finns	väldefinierade	Polices	för	hantering,	användning	och	

säkerhet	av	data	finns	risker	att	tillgången	till	rätt	typ	av	data	kan	leda	till	stora	problem.	

”Utan	regler	 för	användarnas	befogenheter	och	behörigheter	har	dom	möjlighet	

att	använda	icke	auktoriserade	verktyg	och	datakällor	utan	IT:s	vetskap	eftersom	

dom	inte	själva	kanske	alltid	förstår	värdet	i	den	data	som	finns	tillhands.”.	–	R5	

R6	säger	att	det	finns	en	risk	att	ge	för	stort	ansvar	till	användare	inom	SSBI	som	inte	

ingår	i	deras	vardagliga	arbete.	”Att	skapa	en	för	stor	förändring	hos	dina	användare	leder	

ofta	till	frustration	och	det	är	en	tidskrävande	process	för	användarna	att	lära	sig	något	

nytt	vilket	inte	alltid	uppskattas”	-	R6	

4.2 Fördelar	med	SSBI	

Med	risker	inom	SSBI	följer	även	möjligheter	och	fördelar.	Respondenterna	har	gett	olika	

syner	på	vad	de	ser	för	möjligheter	med	SSBI	och	samt	dess	fördelar.		

R1	säger	att	SSBI	har	som	syfte	att	avlasta	efterfrågan	vad	gäller	information	från	

användarna	som	är	i	ständigt	behov	av	ny	data	för	att	hålla	sig	uppdaterade.			

”Istället	 för	 att	 hela	 tiden	 behöva	 avbryta	 pågående	 projekt	 för	 att	 skapa	 nya	

rapporter	till	användare	kan	IT	istället	lägga	mer	tid	och	resurser	på	att	utveckla	
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nya	 funktioner,	 applikationer,	 förbättra	 hanteringen	 och	 bearbetning	 av	

datakvalité	och	förbättra	prestanda”	–	R2	

R1	säger	att	då	SSBI	bidrar	till	att	integrera	data	från	olika	källsystem	och	levererar	

inbyggda	rapportering	funktioner	till	användarna	frigörs	mer	tid	till	IT-avdelningen.	

R2	och	R5	ser	även	avlastningen	från	IT-avdelningarna	som	en	fördel,	men	dock	endast	

till	en	viss	grad.	Båda	tittar	på	kunskapsnivån	som	en	faktor	för	att	faktiskt	kunna	avlasta	

en	IT-avdelning.		

”Det	 behöver	 inte	 nödvändigtvis	 vara	 så	 att	 en	 IT-personalen	 avlastas.	 Det	 som	

spelar	en	stor	roll	 för	att	 faktiskt	göra	det	har	med	användarnas	kompetens	och	

erfarenheter	att	göra.	En	person	som	förstår	hur	data	bör	analyseras	och	hur	den	

bör	tolkas	kan	ge	en	stor	fördel	för	att	avlasta	IT-personal.	”	–	R1	

R5	poängterar	även	att	hur	mycket	en	IT-avdelning	kan	avlastas	beror	mycket	på	

användarna	av	verktygen.		

”Har	användarna	en	tillräckligt	hög	kunskap	eller	har	någon	form	av	relevant	

utbildning	kan	dom	ofta	lösa	problemen	själva	utan	att	behöva	vända	sig	till	IT	för	

hjälp.”	–	R5		

R3	och	R4	nämner	att	SSBI	genererar	fler	informerade	användare	vilket	i	sin	tur	skapar	

en	data	driven	kultur.	R4	argumenterar	för	att	möjligheten	att	själv	analysera	och	arbeta	

med	data	möjliggör	för	att	utnyttja	den	potentialen	med	BI.		

R4	säger	även	att	SSBI	bidrar	till	ett	mer	agilt	beslutsfattande	och	ger	en	flexibilitet	hos	

användarna.		

”Eftersom	användare	ofta	kan	vara	tidspressade	i	sitt	arbete	kan	SSBI	förkorta	

den	långa	tiden	det	skulle	ta	för	en	IT-avdelning	att	skapa	rapporter	eller	

tillgodose	användare	med	rätt	information.	”	–	R4	

Dock	säger	R4	att	det	måste	finnas	en	begränsningen	för	den	flexibilitet	som	SSBI	bidrar	

med.	 Att	 inte	 riskera	 att	 användarna	 får	 en	 för	 stor	 frihet	 vad	 gäller	 tillgångar,	

bearbetning	och	analys	av	data	som	kan	leda	till	felaktiga	beslut.			
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R6	 säger	 att	 SSBI	 kan	 bidra	 till	 att	 underlätta	 beslutsprocessen.	 ”Användarna	 är	 mer	

självständiga	i	sitt	arbete	och	kan	vid	behov	få	tillgång	till	data	istället	för	att	vänta	på	att	

IT	ska	förse	med	data.	Du	skapar	ett	mer	flexibelt	beslutsfattande.”	–	R6	

4.3 Framgångsfaktorer	

Rätt	verktyg	för	rätt	användare	&	anpassade	gränssnitt	

Men	R5	nämner	att	verktygen	är	en	förutsättning	för	att	lyckas	med	SSBI.	R5	nämner	att	

ett	 verktyg	 inte	 är	 specialanpassat	 för	 alla	 olika	 typer	 av	 användare,	 då	 det	 finns	 både	

exempelvis	 Power	 user	 och	 Casual	 users.	 R5	 nämner	 att	 verktygen	 som	 faktiskt	 skall	

generera	insiktsfull	data	måste	vara	enkla	att	använda,	men	även	som	att	information	som	

produceras	ska	vara	enkla	att	ta	till	sig.	”Om	verktyget	inte	är	enkelt	att	använda	och	data	

är	svår	att	förstå	finns	risken	att	användarna	inte	kommer	anpassa	sig	till	det	nya.	Det	ska	

inte	krävas	någon	IT-specialist	för	att	förvalta	analysen.”	–	R5	

R1	säger	att	vid	valet	av	BI-verktyg	är	det	viktigt	att	verktygen	som	väljs	skall	vara	enkla	

att	komma	igång	med	då	dessa	är	en	förutsättning	för	att	användarna	skall	kunna	utföra	

sina	analyser.		

”När	 du	 ska	 tillämpa	 ett	 nytt	 verktyg	 för	 användarna	 är	 det	 viktigt	 att	

försäkra	dig	om	att	användargränssnittet	och	verktyget	 inte	 skapar	några	

problem	för	användarna.	Risken	blir	att	du	hoppar	tillbaka	på	ruta	ett	och	

måste	 vänta	 på	 IT-support	 för	 att	 du	 inte	 vet	 vad	 du	 gör	 med	 verktyget.	

Genom	 att	 anpassa	 verktygen	 isolerar	 du	 möjligheterna	 för	 tekniska	

problem	”	–	R1		

”Många	underskattar	 idag	komplexiteten	hos	 SSBI.	Det	dom	 inte	 förstår	är	att	

SSBI	 kan	 förkomma	 i	 olika	 former.	 För	 att	 SSBI	 skall	 lyckas	 behöver	 man	

kartlägga	 rätt	 användare	 till	 rätt	 verktyg	 med	 rätt	 förutsättningar	 som	

stämmer	 överens	 med	 deras	 kompetens,	 utbildningsnivå	 eller	 intressen	 i	

verksamheten.”	-		R1	

R2	 lägger	stor	vikt	 till	att	verktygen	bör	vara	anpassade	med	enkla	användargränssnitt.	

”Self-service	verktygen	skall	vara	intuitiva.	Du	ska	inte	behöva	lägga	stora	summor	pengar	

på	att	lära	ut	användarna,	Verktygen	ska	tala	för	sig	själv.”	-	R2	
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R4	säger	även	denne	att	verktygen	är	viktiga	att	anpassa	för	att	kunna	kategoriseras	som	

Self-service	verktyg.		

”Det	vore	ganska	motsägelsefullt	att	ha	ett	sånt	verktyg	om	du	inte	enkelt	

kan	navigera	genom	verktyget	på	egen	hand	och	förstå	hur	du	ska	arbeta	

med	 det.	 Som	 användare	 vill	 jag	 inte	 behöva	 hamna	 i	 någon	 form	 av	

återvändsgränd	 när	 jag	 sitter	 och	 skapar	 rapporter	 och	 utför	 analyser.	

Då	finns	det	ingen	mening	med	att	kalla	det	för	Self-service.”	–	R4	

R3	menar	istället	på	att	anpassade	verktyg	kan	bli	mer	av	en	kostnad	och	talar	istället	för	

att	anpassa	användarna	till	verktyget	med	utbildning	och	inte	tvärtom.	”Självklart	är	det	

ju	 bra	 om	 du	 kan	 ta	 in	 ett	 verktyg	 som	 anpassar	 sig	 utefter	 olika	 grupper	 och	

kompetensnivåer	 hos	 användarna.	Men	 det	 kan	 lätt	 leda	 till	 att	 verktygen	 blir	 en	 ganska	

stor	kostnadsfråga	beroende	på	hur	stort	behov	av	verktyg	det	finns.”	-	R3		

Tillgänglighet	av	data	

R3	 säger	 att	 för	 att	 framgångsrikt	 tillämpa	 SSBI	 behöver	 data	 vara	mer	 tillgängligt	 för	

användarna,	 under	 förutsättning	 att	 källorna	 är	 styrda	 av	 IT.	 R3	 säger	 även	 att	 bättre	

tillgångar	 till	 data	 genererar	 bättre	 resultat.	 ”En	 av	 nyckelfaktorerna	 för	 SSBI	 är	

möjligheten	att	kunna	kombinera	data	från	flera	olika	källsystem.–	R3	

R1	 menar	 att	 det	 är	 viktigt	 med	 tillgång	 till	 data,	 både	 externa	 som	 intern	 för	 att	

användarna	ska	 få	ett	holistiskt	perspektiv	på	data.	”Möjligheten	för	användare	att	skapa	

sig	en	helhetsbild	av	data	är	idag	en	nödvändighet.	Men	du	behöver	kriterier	för	data	för	att	

inte	påverka	kvalitén	när	du	har	ett	större	urval	av	data	tillhands.	”	–	R1	

R4	tycker	att	information	bör	göras	tillgänglig	för	att	skapa	ett	mer	agilt	beslutsfattande	

och	 ger	 en	 större	 flexibilitet	 hos	 användarna.	 ”Användare	behöver	snabbare	data	och	att	

hela	tiden	behöva	kontakta	IT	för	ny	information	är	kanske	inte	en	så	bra	lösning.	Alla	kan	

göra	 ett	 bättre	 jobb	 mer	 mer	 information	 och	 kan	 även	 öka	 nivån	 av	 engagemang	 hos	

användarna	 i	 relation	 till	 mer	 data	 när	 större	 möjligheter	 för	 tillgång	 till	 data	 finns	

tillhands”	–	R4		

R5	 förespråkar	 även	 för	mer	 självförsörjning	 vad	 gäller	 tillgången	 till	 information,	men	

säger	att	det	fortfarande	behöver	finnas	någon	form	av	governance	för	att	data	skall	vara	

tillförlitlig	 och	 giltig.	 ”Tidigare	 såg	 processerna	 ut	 så	 att	 information	 skickades	 ut	 till	

användarna	 från	en	 IT-avdelning,	 till	att	vi	nu	 låter	användarna	själva	skapa	 information	
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och	ta	 in	egna	 informationskällor.	Men	det	görs	under	övervakning	 från	 IT	så	att	det	 inte	

blir	en	allt	för	hög	nivå	av	flexibilitet	för	att	försäkra	oss	om	kvalitén	på	data.”	–	R5	

R6	säger	att	 tillgängligheten	av	 information	hos	användarna	är	viktigt	 för	att	skapa	nya	

möjligheter	 för	 hur	 dessa	 ser	 på	 data.	 ”Att	 ha	 möjligheten	 att	 generera	 ny	 data	 från	

datakällor	 utanför	 ditt	 data	warehouse	 och	 kombinera	med	 existerande	 data	 skapar	 nya	

analytiska	möjligheter	för	användarna.	Men	flexibilitet	för	att	hämta	data	är	ofta	begränsad	

till	användare	med	en	högre	kompetensnivå.	”	–	R6	

R2	 säger	 att	 tillgänglighet	 kan	 tillämpas	 med	 hänsyn	 till	 mål	 och	 arbetsuppgifter	 och	

tillämpningsgrad	 av	 SSBI.	 ”Faktorer	du	bör	titta	på	vid	tillgänglighet	av	data	är	vad	dina	

användare	vill	åstadkomma	och	hur	dom	arbetar.	Tillämpningsgraden	rör	sig	i	olika	nivåer.	

Du	 kan	 välja	 att	 ge	 användarna	 tillgång	 till	 fördefinierade	 rapporter	 och	 resurser	 som	

redan	 finns	 tillgängliga	 eller	 så	 kan	 du	 ge	 möjligheten	 för	 användarna	 att	 skapa	 egna	

informationsresurser	 och	 jobba	mer	 fritt	med	 det.	 Det	 är	 alltid	 viktigt	med	 tillgångar	 till	

data,	men	tillgångarna	varierar	beroende	på	vilken	tillämpningsgrad	av	SSBI	du	bestämmer	

dig	för	att	tillämpa.”	–	R2	

Kartlägga	användare	

R4	och	R1	argumenterar	för	användarkrav	som	en	viktigt	framgångsfaktor	inom	SSBI	då	

det	förekommer	olika	användargrupper.		

	

	”SSBI	 kan	 faktiskt	 vara	mer	 komplext	 än	 det	 ser	 ut.	 Det	 finns	 egentligen	 inget	

program	 som	 du	 kan	 anpassa	 på	 alla,	 en	 ”One	 size	 fits	 all”.	 För	 en	 chef	 som	

använder	 sig	 av	 exempelvis	 Power	 BI	 räcker	 det	 kanske	 med	 att	 han	 har	

möjligheten	 att	 klicka	 på	 olika	 diagram	 och	 drilla	 ner	 i	 data.	 Medan	 en	 data	

analytiker	 tittar	 ser	 på	 verktygen	 som	 ett	 analysverktyg	 med	 möjlighet	 att	

formatera,	visualisera	data	och	ha	stöd	för	ad	hoc	rapportering.	”	-		R4	

R4	säger	att	denna	faktor	är	väldigt	kritisk	eftersom	användarna	är	de	personer	som	är	

närmast	 verksamhetens	 processer	 och	 behöver	 ständigt	 ny	 information	 i	 sitt	 dagliga	

arbete	 för	 att	 uppnå	 sina	 mål.	 Dessa	 är	 i	 behov	 av	 olika	 egenskaper	 hos	 verktygen	

anpassade	efter	deras	krav	för	att	effektivisera	deras	analysmiljö.	
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R1	menar	även	denne	på	att	användare	har	olika	krav	och	förmågor	att	utföra	saker.	Det	

är	 inte	varje	användare	som	vill	eller	behöver	utföra	komplexa	analyser	eller	avancerat	

frågespråk	för	att	uppnå	ett	mål	i	sitt	arbete.	Det	måste	upprätthållas	en	kommunikation	

med	användarna	 för	vad	dessa	behöver	 i	 sitt	vardagliga	arbete.	”Det	är	inte	alla	som	har	

samma	 mål	 i	 verksamheten	 och	 därför	 att	 det	 viktigt	 att	 innan	 du	 lägger	 din	 SSBI-

arkitektur	kartlägga	vad	dina	användare	har	för	krav	och	vad	dessa	vill	uppnå	för	mål	med	

verktygen”	-	R1		

	

R2	nämner	 likt	R4	och	R1	att	användarna	 inom	SSBI	och	argumenterar	 för	att	då	dessa	

förstår	 sig	på	 sin	 egen	verksamhet	bäst.	R2	poängterar	 innan	en	utrullning	 av	 en	SSBI-

lösning	sker	bör	det	först	kartläggas	vilka	användarna	är,	vilka	behov	dessa	har,	vad	det	

skall	använda	data	till	samt	vilka	befogenheter	dessa	har.		

”	 ”Lär	 känna	 dina	 användare”	 är	 något	 jag	 talar	 väldigt	 mycket	 om.	

Förstå	vad	dina	användare	vill	uppnå	med	SSBI.	Vad	motiverar	dessa?	

Hur	ser	deras	kompetensnivå	ut.	Designa	en	strategi	för	hur	du	skall	gå	

tillväga	för	att	dina	användare	ska	kunna	ta	till	sig	det	nya.”	–	R2	

R5	säger	att	då	det	 förekommer	olika	användare	 inom	SSBI	är	det	svårt	tillämpa	om	du	

inte	 från	början	kartlägger	vilka	användare	du	har	till	hands	samt	hur	dessa	ska	arbeta.	

”…En	Power	user	har	helt	andra	förutsättningar	och	krav	än	vad	en	Casual	user	har	och	det	

måste	du	vara	medveten	om.”	-	R5		

R6	säger	även	hen	att	det	är	viktigt	att	identifiera	vilka	användare	du	har	inom	en	SSBI-

miljö.		

”Du	måste	känna	till	att	du	har	olika	grupper	av	användare	med	olika	

ändamål.	 Behovet	 hos	 en	 casual	 user	 vad	 gäller	 funktionalitet	 och	

information	är	ganska	basic.	Kanske	 så	enkelt	 som	att	ge	 casual	users	

tillgång	 till	 statiska	 rapporter	 och	 möjlighet	 att	 drilla	 ner	 på	 mer	

detaljerad	 data.	 Power	 users	 behöver	 större	 frihet	 och	 flexibilitet.	

Standardiserade	verktyg	och	datakällor	är	inte	lämpat	för	alla.”	-		R6	

R3	nämner	att	användarroller	är	viktiga	att	ta	i	aspekt	vid	införandet	av	SSBI	men		att	

användarna	ofta	kan	skifta	roller	då	kompetenser	utvecklas	och	även	verktyg	tenderar	att	

få	ny	funktionalitet,	därför	är	det	viktig	att	även	följa	upp	utvecklingen	av	användarna	och	

verktygen.	”Världen	är	inte	statisk	och	du	måste	hela	tiden	se	till	förändring	hos	dina	
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användare,	men	även	funktionalitet	hos	verktygen	eftersom	det	tenderar	att	ofta	tillkomma	

ny	funktionalitet.	Ju	mer	kompetens	du	kan	ge	dina	användare	desto	fler	roller	kan	dessa	

anta.”	–	R3	

Utbildning	

R1	säger	att	det	inte	är	så	enkelt	att	sätta	ett	verktyg	i	handen	på	en	användare	och	alltid	

förvänta	 sig	 att	 användaren	 ska	 förstå	 hur	 verktygen	 fungerar.	 ”Att	 inte	 förse	 med	

tillräckligt	med	 träning	om	hur	 verktygen	 fungerar	 skapar	problem	 i	 form	av	 frustration,	

vilket	 jag	 själv	 har	 stora	 erfarenheter	 av	 när	 jag	 började	 använda	 nya	 analysverktyg	 jag	

tidigare	inte	hade	använt	och	förstod	mig	på	till	en	början”	–	R1	

R2	 säger	 att	 om	 det	 inte	 finns	 en	 förståelse	 hur	 ny	 teknologi	 ska	 föra	 dennes	 arbete	

framåt	finns	det	heller	ingen	mening	med	av	använda	sig	av	den.	”Det	är	svårt	att	se	något	

egentligt	värde	i	vad	du	inte	förstår.	Risken	här	blir	att	du	ger	upp	ganska	snabbt	och	går	

tillbaka	till	dina	gamla	rutiner	för	hur	du	arbetar.	”	–	R2	

R3	menar	på	att	inte	endast	verktygen	är	något	som	utbildning	bör	fokusera	på,	utan	även	

utbilda	 användare	 i	 form	 av	 analytisk	 kompetens.	 ”Personligen	 skulle	 jag	 säga	 utbilda	

användarna	 mer	 kring	 deras	 förmåga	 att	 analysera	 och	 förstå	 data	 för	 att	 fatta	 bättre	

beslut.	 Sen	 är	 det	 inte	 alla	 användare	 som	 sysslar	med	 avancerade	 analyser.	 Så	 fokus	 på	

utbildning	bör	riktas	mer	till	dina	power	users”	-	R3	

R5	 säger	 att	 det	 är	 en	 nödvändighet	med	 utbildning	 och	 tycker	 själva	 att	 företag	 idag	

lägger	för	lite	tid	och	resurser	på	att	lära	ut	användare	att	utnyttja	SSBI.	”Self-service	är	för	

dina	användare,	och	du	förväntar	dig	return	on	investment.	Men	du	måste	vara	beredd	på	

att	 allokera	 dina	 resurser	 på	 att	 utbilda	 användarna	 så	 att	 de	 själva	 kan	 förvalta	 och	

utnyttja	verktygen	till	en	så	hög	grad	som	möjligt.	”	-	R5	

R6	menar	att	det	krävs	en	mindre	utbildning	hos	användarna	än	vad	det	vanligtvis	gör	

inom	 traditionell	 BI.	 ”Rent	 funktionellt	är	de	 flesta	SSBI-verktygen	 idag	drag	&	drop,	det	

krävs	egentligen	inte	mycket	utbildning	när	det	kommer	till	att	använda	verktygen.	Ibland	

kan	vanliga	användare	 få	 lite	 snabba	kurser	 i	 visualisering	och	 funktionalitet	 i	 verktygen,	

vilket	 ofta	 inte	 är	 så	 resurskrävande.	 Det	 tar	 egentligen	 inte	 så	 lång	 tid	 att	 lära	 sig	 en	

programvara	som	Power	BI.	Fokusera	mer	på	att	utveckla	kompetensnivån	hos	Power	users	

när	det	kommer	till	dataanalys	och	kvalité.	Power	user	kan	även	fungera	som	stöd	till	IT	då	
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vanliga	 användare	 kan	 rikta	 frågor	 mot	 dessa,	 under	 förutsättning	 att	 dessa	 har	 fått	

tillräcklig	med	stöd	för	att	vidga	sina	kompetenser”	–	R6	

R4	säger	att	utbildning	i	form	av	fort-end	inte	ses	som	kritisk	utan	något	som	är	enkelt	att	

lära	sig	och	fokus	bör	 istället	 läggas	på	att	utbilda	power	users	snarare	än	casual	users.	

”Utbildningen	skiljer	sig	åt	mellan	dina	användare.	Några	användare	har	bara	ett	intresse	

av	att	skapa	egna	rapporter	och	justera	lite	siffror	i	verktygen	vilket	är	enkelt	för	en	vanlig	

användare	att	göra.	Den	andra	gruppen	av	användare	kräver	en	högre	grad	av	utbildning	

eftersom	dessa	själva	skapar	sina	egna	modeller	av	data.	Det	ställs	högre	krav	på	dom	och	

då	 blir	 det	 kritiskt	 att	 fokus	 på	 utbildning	 bör	 ligga	 på	 dessa	 och	 inte	 den	 förstnämnda	

gruppen	av	användare.	Med	mer	teknisk	kompetens	som	ges	via	utbildning	till	dina	power	

users	kan	du	nyttja	detta	genom	att	låta	dom	agera	som	en	first	line	support	för	dina	casual	

users.		”	–	R4		

Data	Governance	&	Data	management	

R3	säger	att	det	måste	finnas	en	data	management	och		governance	strategi	där	IT	måste	

sätta	upp	en	struktur	för	övervakning	av	miljön	för	att	optimera	prestandan	inom	SSBI.	

”Verksamheter	 behöver	 en	 form	av	 struktur	 vad	gäller	 styrning,	 arbetsflöde	 och	

processer,	 en	väldigt	viktig	 faktor	 för	att	 lyckas	 implementera	SSBI.	Du	kan	 inte	

bara	förvänta	dig	att	implementera	SSBI	utan	någon	form	av	styrning	och	regler.	

Data	 management	 ser	 till	 att	 användarna	 följer	 de	 Polices,	 standarder	 och	

procedurer	som	gäller”	–	R3	

R5	 talar	 även	denne	om	vikten	 av	data	 governance	 inom	SSBI	 som	en	 framgångsfaktor	

och	hur	viktigt	det	är	att	sätta	upp	ett	data	management	program	som	omfattar	processer,	

policys	och	verktyg	för	att	förbättra	användningen	av	datatillgångarna.		

	

”Vi	har	gått	från	den	traditionella	BI-arkitekturen	där	IT	tidigare	har	arbetat	med	

att	få	ut	informationen	till	användarna	till	att	vi	nu	ger	användarna	möjligheten	

att	 göra	 detta	 själva.	 Men	 informationen	 som	 användarna	 producerar	 måste	

fortfarande	 vara	 tillförlitlig,	 vilket	 innebär	 att	 IT	 fortfarande	 måste	 vara	

involverade	 inom	analysmiljön	 för	 att	 försäkra	om	att	 data	 som	 framställts	 och	

används	är	validerad.	Detta	gör	du	med	hjälp	av	ett	data	management	program	

och	är	kritiskt	för	kvalité	på	data	och	besluten	som	görs	utifrån	den.”	–	R5	
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R5	 och	 R3	 menar	 att	 det	 måste	 finnas	 en	 standard	 och	 struktur	 för	 hämtningen	 och	

hanteringen	 av	 data	 för	 att	 säkerställa	 dess	 kvalité.	 IT-verksamhetens	 jobb	 är	 att	 lägga	

upp	en	 strategi	 för	detta.	När	 strategin	är	på	plats	kan	användarna	 skapa	värde	utifrån	

kvalitetställd	data.			

R2	 nämner	 även	 att	 det	 måste	 göras	 med	 försiktighet	 då	 användare	 ofta	 stället	 sig	

negativt	till	 förändringar	om	dessa	redan	är	bekväma	i	sin	nuvarande	roll,	därför	är	det	

även	viktigt	att	utforma	tillvägagångssätt	för	att	övervaka	SSBI-miljön.	”SSBI-arkitekturer	

kräver	 strukturer,	 övervakning	 och	bra	 flöden.	Du	 kan	 inte	 bara	 tillämpa	 ett	 SSBI-system	

och	rulla	ut	den	i	verksamheten	utan	någon	form	av	data	governance	och	management.	En	

otroligt	viktigt	faktor	för	att	inte	riskera	en	okontrollerbar	röra.”	-	R2	

R4	säger	att	det	är	viktigt	att	tillämpa	tillämpa	en	governance	modell	och	skapa	processer	

för	hur	data	ska	hanteras.	 ”Skapa	en	organisationsmodell	för	processer,	policies	och	regler	

som	 styr	 din	 verksamhet.	 Utforma	 processer	 för	 hur	 IT	 ska	 hanteras	 och	 som	 stödjer	 de	

övergripande	målen	i	hela	din	organisation”.	–	R4	

R1	menar	 på	 att	 governance	 styr	 BI	 och	 processer	 och	 är	 nödvändigt	 för	 att	 det	 alltid	

finns	en	risk	med	fel	 typer	av	beslut	om	det	 inte	sätts	upp	ett	ramverk	för	hantering	av	

data,	 processer	 och	 policies.	 ”Data	Governance	och	management	är	nödvändigt	eftersom	

det	ger	 riktlinjer	 för	 vilka	 som	har	 tillgång	 till	 data	och	 information,	 vilka	eller	 vem	äger	

information	och	hur	man	använder….Eller	ah,	hur	du	får	använda	den.”	-	R1	

R6	 menar	 att	 ett	 governance	 program	 kan	 minimera	 risker	 för	 producering	 av	 ej	

tillförlitlig	 data	 och	 mer	 kontroll	 över	 var	 data	 hämtas	 ifrån.	 ”Genom	 att	 tillämpa	

governance	och	en	data	management	strategi	kan	dina	användare	arbeta	med	mer	pålitliga	

och	reglerade	källor	som	minskar	risken	för	att	fatta	beslut	på	data	med	låg	kvalité”	–		R6	

Change	management	

Denna	 faktor	 handlar	 om	 att	 skapa	 ett	 strukturerat	 tillvägagångssätt	 för	 att	 uppnå	

förändring	 och	 ett	 önskat	 tillstånd	 hos	 dina	 användare	 för	 att	 anpassa	 och	 förbereda	

dessa	 inför	det	nya.	R2	och	R5	nämner	change	management	som	en	viktig	 faktor	för	att	

kunna	skifta	från	det	som	tidigare	varit	och	att	förändringen	måste	ske	i	en	form	av	”Top-

down”	tillvägagångssätt.		
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”För	 så	 definierades	 flexibilitet	 och	 hur	 snabb	 du	 kunde	 få	 din	 data	 av	 tekniska	

begränsningar.	 Idag	 börjar	 det	 handla	 mer	 om	 verksamhetens	 kapacitet	 att	

kunna	 genomgå	 en	 förändring	 för	 att	 bli	 mer	 datadriven.	 Att	 bilda	 en	 ny	

användarkultur	 är	 svårt	 och	 ännu	 svårare	 är	 att	 ändra	 arbetssättet	 hos	

användarna.	Du	börjar	inte	att	aggressivt	gå	in	och	ändra	i	processerna.	Du	börjar	

med	 att	 inspirera	 din	 användare	 att	 se	 nyttan	 med	 att	 använda	 Self-service	

analytics.	Du	kan	ändra	dina	system	och	processer	hur	mycket	du	vill,	men	om	du	

inte	tar	människan	i	aspekt	kommer	du	inte	lyckas	förändra	något”	-	R2	

R5	 talar	 även	 hen	 om	 att	 förändra	 vanor	 och	 attityder	 hos	 användarna	 och	 att	 en	

förändring	inte	kan	tvingas	fram,	men	att	du	kan	uppmuntra	dina	användare	till	att	göra	

det.	 ”Change	management	är	otroligt	 viktigt	när	du	vill	 framgångsrikt	 vill	möjliggöra	 för	

analytiska	egenskaper	hos	dina	användare	och	få	dessa	att	bli	mer	data	drivna	med	hjälp	av	

SSBI.	 Det	 spelar	 ingen	 roll	 om	 du	 har	 dom	 bästa	 användarna,	 senaste	 tekniken	 eller	

liknande.	Du	måste	förändra	kulturen	i	organisationen	för	hur	dina	användare.	Identifiera	

dessa	först	och	lägg	upp	en	plan	för	hur	förändringen	bör	göras.	Validera	nyttan	med	SSBI	

genom	att	länka	potentiella	framgångar	med	positiva	resultat	och	utfall	för	organisationen.	

”	–	R5	

Kommunikation  

Ett problem som R3 och R4 nämner med att skapa en mer demokratisk analysmiljö är att svar 

kan tendera att skifta på samma typ av fråga som undersöks och analyseras. Vikten av att förstå 

hur ett resultat har producerats är lika viktigt som att förstå själva resultatet. Användare 

tillämpar olika metoder, verktyg och data och därför är det viktigt med en öppenhet i 

organisationen. ”Data kan inte alltid måla upp en klar bild av vad du eftersöker. Det är viktigt 

att förstå hur denna insikten på data kan appliceras på ditt specifika mål. Jag ser användare ta 

fel beslut ibland, det är inget konstigt. Varför? För att dom ignorerar feedback och stänger 

informationskanalerna i organisationen.” – R3. R3 säger att kommunikation från andra parter 

som arbetar med samma data kan hjälpa till att se data från olika perspektiv.  

R4 svar går i linje med vad R3 säger och talar om vikten av kommunikation för att inte riskera 

att få flera svar på samma typ av fråga. ” …Kommunikation av dina resultat ger mer färg på 

vad du ser. Tro inte att ett större underlag av data ger dig den bästa förutsättningen och att du 

har rätt. Tänk på att ditt team arbetar med samma data och mer perspektiv hjälper dig att se 

om de resultat du producerats är av nytta för verksamheten. Jag har varit med många gånger 
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där fel beslut har tagits på grund av bristen på kommunikation. En annan del av 

kommunikation är att kommunicera med användarna hur data har hanterats och bearbetats. 

Lika viktigt är det att förstå hur data har samlats in och hanterats, det gör bättre dig större 

möjligheter att kunna framställa ett bättre resultat” – R4  

Experimentering	&	testning		

Möjligheten	 att	 enkelt	 kunna	 få	 tillgång	 till	 data	 ger	 användarna	 mer	 frihet	 till	 att	

manipulera	och	analysera	data	dessa	behöver	vid	behov	i	sitt	arbete.	Detta	kommer	dock	

med	 sina	 nackdelar	 som	 exempelvis	 redundans	 och	 ökande	 av	 okontrollerad	 data.	 En	

lösning	för	dessa	säger	R5	är	att	använda	en	”Sandbox”	för	att	tillfredsställa	behoven	hos	

användarna	 att	 kunna	 experimentera	 med	 data	 och	 analyser	 samtidigt	 som	 det	

effektiviserar	och	 försäkrar	 för	 en	 reglerad	analysmiljö.	 ”Anledningen	till	att	vi	gör	detta	

är	 för	 att	 möjligheten	 att	 experimentera	 och	 testa	 fram	 i	 en	 Sandbox	 skapar	 en	 balans	

mellan	enkel	 tillgång	 till	 data	och	obalanserad	governance.	Du	plockar	ut	 en	 liten	del	att	

ditt	 DW	 eller	 Data	 lakes	 och	 för	 in	 reglerad	 och	 oreglerad	 data	 i	 din	 sandbox.	 Du	 ger	

användarna	en	stödjande	miljö	att	utföra	experiment,	testa	applikationer	och	tekniker	och	

utveckla	nya	affärsscenarion	utan	att	påverka	prestandan	på	ditt	centrala	datalager.”	–	R5	

 

  

 	



	 40	

	

5 Analys	
Detta	kapitel	visar	resultatet	utifrån	analyserna	som	gjort	 från	empirin.	För	att	analysera	

materialet	 från	 empirin	 användes	 analysmetoden	 innehållsanalys.	 De	 teman	 som	 tagits	

fram	i	empirin	och	analysen	grundar	sig	information	från	litteratur	och	intervjuguiden	(se	

bilaga	A).	

Tabell	3	Identifiering	och	analys	av	teman	

	

Framgångsfaktorer	Empiri	

• Rätt	verktyg	för	rätt	användare	&	anpassade	

användargränssnitt	

• Tillgänglighet	av	data	

• Utbildning		

• Data	Governance	&	Data	management	

• Kartlägga	användare	

• Change	management	

• Kommunikation	

• Experimentering	&	testning	

	

5.1 Rätt	verktyg	för	rätt	användare	&	anpassade	användargränssnitt	

Att	 rätt	 verktyg	 för	 rätt	 användare	 med	 anpassade	 användargränssnitt	 för	 att	 göra	

resultaten	enkla	att	ta	till	sig	är	något	som	tydligt	framgick	i	litteraturen	och	var	den	mest	

frekvent	 nämnda.	 Vad	 beträffar	 respondenternas	 åsikt	 kring	 denna	 punkt	 som	 en	

framgångsfaktor	 	var	något	dessa	talade	väldigt	mycket	 för.	Respondenterna	 lägger	stor	

vikt	på	att	verktygen	inte	får	hindra	en	användare	från	att	kunna	utföra	sig	dagliga	arbete.	

R1,	R2,	R4,	R5	och	R6	säger	att	en	faktor	som	spelar	in	vid	valet	av	verktyg	är	målen	som	

användarna	 har	 med	 verktygen	 och	 fokuserar	 även	 på	 att	 se	 till	 deras	 kunskapsnivå,	

vilket	även	är	något	som	Eckerson	(2005	&	2014),	Imhoff	&	White	2011	förespråkar	i	sina	

artiklar.		
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R3	säger	att	det	är	bra	om	verktyg	och	användargränssnitt	kan	anpassas	till	användarna.	

R3	 säger	 dock	 olikt	 de	 andra	 respondenterna	 att	 användarna	 istället	 för	 anpassa	 sig	

utifrån	verktygen	får	att	spara	in	på	mer	resurser.	Detta	argument	kan	grunda	sig	i	att	det	

idag	 finns	många	olika	verktyg,	kompetensnivåer	och	krav	 från	många	olika	användare.	

Om	 en	 verksamhet	 har	 en	 stor	 variation	 med	 användare	 där	 många	 krav	 kring	

funktionalitet	 ska	 anpassas	 till	 respektive	 grupp	 kan	 det	 leda	 till	 stora	 kostnader	 om	

verktygen	inte	är	standardiserade	över	stora	delar	av	organisationen.		

Något	 som	 talar	mer	 för	 att	 anpassade	 verktyg	 och	 användargränssnitt	 kan	 ses	 som	 är	

faktor	 var	 studien	 som	 genomfördes	 av	 logi	 analytics	 (2017).	 Anpassningsgraden	 hos	

användarna	har	minskat	med	20	%	eftersom	användarna	själva	ansåg	att	verktygen	var	

får	svåra	att	använda.	Litteraturen	nämner	att	om	verktygen	hindrar	användare	från	att	

utföra	 sitt	 arbete	 kan	 det	 enkelt	 gå	 över	 till	 att	 skapa	 egna	 lösningar,	 likt	 det	 alla	

respondenterna.	 Utifrån	 litteraturen	 och	 respondenternas	 som	 till	 stor	 del	 inte	 säger	

emot	varandra	kan	dessa	punkter	ses	som	framgångsfaktorer	för	att	tillämpa.		

 Sammanfattning	analys	rätt	verktyg	och	anpassade	

användargränssnitt		

• Intuitiva	verktyg	som	ska	hjälpa	användarna	fram	i	sitt	arbete.	

• Viktigt	att	se	till	kompetensnivå	och	användarroller	vid	val	av	verktyg.	

• Resultat	ska	vara	enkla	att	ta	till	sig.	

• Potentiella	kostnader	kan	uppstå	om	det	förekommer	variationer	av	verktyg	

och	anpassningsbara	användargränssnitt	(R3).		

5.2 Tillgänglighet	av	data	

Denna	 framgångsfaktor	 var	 väldigt	 nämnvärd	 inom	 litteraturen	 som	 väldigt	 viktig	 vid	

tillämpningen	av	SSBI.	Dessa	menar	att	data	inte	endast	bör	komma	från	källor	inom	en	

given	 arkitektur,	 utan	 även	 från	 externa	 källor	 och	 låta	 användarna	 skapa	 sina	 egna	

informationsflöden.	 Alla	 respondenterna	 var	 överens	 om	 att	 användare	 blir	 mer	

självdrivna	 och	 skapar	 sig	 bättre	 förutsättningar	 för	 att	 utföra	 sitt	 arbete	 med	 mer	

tillgänglighet	 av	 data.	 Återigen	 lägger	 dock	 några	 respondenter	 vikt	 på	 att	 tillgång	 bör	

återspegla	användarnas	kompetensnivå	samt	tillämpningsgraden	av	SSBI.		

Inom	SSBI	talas	det	ofta	om	casual	user	och	Power	users	som	Eckerson	(2014)	och	Alpar	

&	Schulz	(2016)	nämner	i	sina	artiklar	och	dessa	har	olika	grader	av	behov	när	det	gäller	
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tillgänglighet	 av	 data	 och	 tillgång	 till	 datakällor.	 R2,	 R6	 och	 R4	 säger	 att	 denna	 faktor	

påverkas	av	kompetensgraden	och	vilken	typ	av	användare	som	skall	använda	verktygen,	

likt	Eckerson	(2014).			

R5	och	R1	säger	 tillgängligheten	av	 information	måste	göras	med	en	 försiktighet	 för	att	

inte	 skapa	 en	 för	 hög	 grad	 av	 flexibilitet.	 Likt	 Eckerson	 (2014)	 bör	 inte	 all	 information	

göras	 tillgänglig	 för	 alla	 samt	 att	 graden	 av	 flexibilitet	 bör	 vara	 anpassad	 utifrån	

användarna.	R5	och	R1	att	 IT	 fortfarande	måste	spela	en	roll	 för	att	övervaka	att	regler	

följ	 för	 att	 inte	 påverka	 kvalité	 på	 data,	 vilket	 ligger	 i	 linje	 med	 det	 Eckerson	 (2014),	

Imhoff	 &	 White	 (2011)	 och	 Wixon	 &	 Watson	 (2007)	 nämner.	 Litteraturen	 och	

respondenterna	 är	 överens	 att	 tillgänglighet	 till	 data	 är	 en	 förutsättning	 inom	 SSBI	 för	

användarna,	 men	 information	 bör	 göras	 möjlig	 för	 användarna	 baserat	 på	 typ	 av	

användare	och	olika	grader	av	övervakning	från	IT-sidan	i	 form	av	data	governance	och	

management.		

 Sammanfattning	analys	tillgänglighet	av	data	

• Tillåt	skapande	av	informationsflöden	för	användarna,	mer	agilt	

beslutsfattande	

• Tillgänglighet	av	data	påverkas	av	kompetensgraden	hos	användarna	

• IT	måste	spela	en	roll	i	form	av	governance	och	data	management	för	att	inte	

skapa	en	allt	för	stor	flexibilitet	hos	användarna	

5.3 Utbildning	

Vad	 beträffar	 utbildning	 nämns	 inte	 denna	 punkten	 i	 stor	 utsträckning	 i	 litteraturen,	

utan	mer	att	det	kan	vara	något	bra	att	ta	hänsyn	till	men	kanske	inte	så	pass	nödvändig	

som	andra	faktorer.	Litteraturen	talar	mycket	för	nyttan	av	utbildning	och	fokus	ligger	

här	 på	 kompetensutveckling	 hos	 användarna	 vad	 gäller	 förmågan	 att	 analysera	 och	

förstå	data.		

Hos	 respondenterna	 själva	 ligger	 istället	 på	 utbildning	 av	 verktygen	 men	 även	 den	

analytiska	 kompetensen,	 likt	 det	 Stodder	 (2015)	 nämner	 i	 litteraturen.	 Ingen	 av	

respondenterna	nämner	front-end	utbildning	som	en	faktor	och	R3,	R4	och	R6	är	väldigt	

tydliga	med	detta	påstående,	mer	fokus	bör	ligga	på	det	analytiska	och	tekniska.		

Respondenterna	själva	anser	att	utbildning	är	en	viktig	faktor	i	den	aspekten	att	det	kan	

förändra	 attityden	 hos	 dina	 användare	 och	 sättet	 de	 jobbar	 på.	 Det	 är	 idag	 inte	 alla	
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användare	som	vill	behöva	öppna	och	arbeta	med	ett	separat	verktyg	tillsammans	med	

vad	de	själva	är	vana	vid,	exempelvis	Excel	(Stodder,	2015).		

R6	och	R4	är	dock	de	ända	som	säger	att	utbildning	bör	riktas	mer	mot	verksamhetens	

Power	users	som	tillämpar	en	högre	grad	av	SSBI.	R6	och	R4	säger	att	eftersom	det	ställs	

stora	 krav	 på	 dessa	 användare	 bör	 mycket	 resurser	 gå	 till	 att	 vidareutveckla	 deras	

kompetens.	Även	Eckerson	 (2012)	nämner	att	det	 finns	en	skillnad	 i	utbildningen	hos	

användarna	där	73	%	av	användarna	 i	en	studie	som	utförts	ansåg	att	mer	utbildning	

var	nödvändigt.	Casual	users	ansåg	att	det	 fanns	en	 svårighet	 i	 att	 använda	verktygen	

medan	power	users	själva	ansåg	att	mer	utbildning	och	support	behövs	för	att	bli	mer	

kunniga	BI-utvecklare	och	analytiska	(Eckerson,	2012).		

Då	en	organisation	 strävar	 efter	 att	 vara	med	data	drivna	 ställs	mycket	krav	på	 IT.	 Ju	

mer	press	som	ställs	på	IT-sidan	måste	IT	släppa	fokus	på	utveckling	av	andra	projekt	

vilket	 är	 en	 enorm	 flaskhals	 som	 skapar	 en	 stor	 frustration	 hos	 IT-sidan.	 R4	 och	 R6	

menar	att	Power	users	kan	hjälpa	till	att	vidga	denna	flaskhals	eftersom	ett	dessa	ofta	är	

tekniskt	kunniga	och	har	ibland	som	uppgift	att	agera	som	support	för	casual	users	vid	

frågor	gällande	deras	applikationer	och	dashboards,	vilket	kan	lätta	på	trycket	hos	IT.		

 Sammanfattning	analys	utbildning		

• Utbildning	är	en	faktor	som	bör	anpassas	utifrån	användarnas	kompetensnivåer	

• R4	 &	 R6	 anser	 att	 mer	 fokus	 bör	 ligga	 på	 Power	 users	 för	 att	 underlätta	 IT-

avdelningen	genom	att	utöka	teknisk	kompetens	hos	dessa.		

• Mer	utbildning	på	teknisk	och	analytisk	kompetens.	

5.4 Data	Governance	&	Data	management	

Inom	litteraturen	diskuteras	data	governance	och	data	management	som	en	viktig	roll	

inom	 Self-service	 och	 BI.	 Flexibiliteten	 och	 självförsörjning	 kommer	med	 risker.	 Data	

som	 genereras	 i	 en	 SSBI-miljö	 utan	 hänsyn	 till	 regler	 kan	 leda	 till	 att	 användare	

tillfredsställer	 sina	 data	 behov,	 genom	 att	 söka	 till	 oreglerade	 och	 kontrollerade	

datakällor	utanför	 lagringsenheterna	 som	befinner	 sig	 inom	SSBI-arkitekturen,	 vilket	 i	

sin	tur	leder	till	inkonsekvent	och	låg	kvalité	på	data.		

Data	 governance	 och	 data	 management	 är	 viktiga	 komponenter	 för	 att	 beskriva	

rättigheter	 om	 beslut,	 olika	 ansvarområden,	 äganderättigheter	 och	 processer	 för	 att	
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säkerställa	 att	 tillgångar	på	data	hanteras	konsekvent	 (Meyers,	2014;	 Imhoff	&	White,	

2011),	vilket	är	ett	påstående	som	R1,	R6,	R3	och	R5	tydligt	poängterar.			

Respondenterna	 själva	 anser	 data	 governance	 och	 data	 management	 som	 kritiska	

faktorer	eftersom	Data	governance	och	Data	management	hjälper	till	att	hantera	många	

vanliga	 problem	 som	 uppstår	 när	 data	 management	 och	 data	 governance	 är	

frånvarande.	 Utan	 data	management	 och	 data	 governance	 kan	 analyserna	 på	 fel	 data	

från	oreglerade	källtillgångar	rendera	i	fel	beslut	som	i	sin	tur	orsakar	stora	problem	för	

verksamheten.		

Innan	 en	 implementation	 av	 SSBI	 utförs	 måste	 ett	 data	 management	 och	 data	

governance	program	vara	på	sin	plats	enligt	Respondenternas	svar	och	litteraturen	ger	

en	 klar	 bild	 av	 att	 data	 management	 och	 data	 governance	 program	 som	 är	 väl	

strukturerade	bidrar	till	mer	tillförlitlig	data	som	idag	är	en	nödvändighet	och	möjliggör	

för	en	mer	lyckad	tillämpning	av	SSBI.		

 Sammanfattning	analys	Data	governance	&	Data	management	

• Tillförlitlighet	på	data	påverkas	av	dess	kvalité	

• Ej	 tillförlitlig	 data	 och	 låg	 kvalité	 är	 ett	 resultat	 av	 frånvarande	 av	 data	

management	och	data	governance	

• Frånvarande	 eller	 dålig	 implementation	 av	 data	 governance	 och	 data	

management	riskerar	att	skapa	flera	versioner	av	sanningen.	

5.5 Kartlägga	användarna	

Litteraturen		säger	att	det	inte	finns	en	lösning	som	passar	alla,	en	så	kallad	”One	size	fits	

all”	lösning	som	Eckerson	(2012)	kallar	det,	likt	det	respondent	R1	och	R4	nämner.	Olika	

typer	av	användare	behöver	olika	verktyg	och	tillvägagångssätt	för	att	utföra	sitt	arbete.		

Ett	misstag	företag	idag	gör	är	att	matcha	fel	tillvägagångssätt	och	verktyg	med	fel	typer	

av	användare.	Det	litteraturen	och	respondenterna	säger	är	att	det	är	viktigt	att	komma	

till	insikt	att	det	finns	två	grupper	av	användare.	Den	ena	gruppen	använder	information	

för	 att	 utföra	 sitt	 arbete,	 casual	 users.	 Den	 andra	 gruppen	 arbetar	 främst	 med	 att	

analysera	data	och	skapa	egna	informationsresurser,	power	users.		

R5,	 R2,	 R3	 och	 R6	 säger	 även	 likt	 Eckerson	 (2012)	 och	 Imhoff	 &	 White	 (2011)	 att	

användarna	har	olika	krav	och	behov	i	verksamheten	och	dessa	måste	tas	i	aspekt	innan	
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en	utrullning	av	SSBI	sker	i	verksamheten.	Denna	faktor	går	in	lite	under	”Rätt	verktyg	

för	rätt	användare”	eftersom	funktionaliteten	hos	verktygen	bör	vara	anpassade	utifrån	

vad	 du	 har	 för	 användare.	 R2	 nämner	 att	 om	 det	 inte	 finns	 en	 vetskap	 om	 vem	

användaren	är	och	hur	denne	arbetar	finns	risken	att	verktygen	inte	används	eftersom	

det	tidigare	tillvägagångssättet	som	var	mer	lämpat	för	användaren.	Användaren	finner	

kanske	 inget	 värde	 i	 att	 tillämpa	 det	 nya	 eftersom	 tillvägagångssättet	 som	 tidigare	

användes	 var	 mer	 lämpat.	 	 Precis	 som	 R2	 säger	 nämner	 Eckerson	 (2012)	 att	

funktionalitet	 och	 verktygen	 ska	 anpassa	 utifrån	 dina	 användare	 och	 vilket	

tillvägagångssätt	som	är	mest	lämpad	utifrån	deras	roll	i	verksamheten.		

 Sammanfattning	analys	kartlägga	användare	

• Alla	lösningar	är	inte	skapta	för	alla	kategorier	av	användare	

• Kartlägga	användarna	och	anpassa	verktygen	och	funktionalitet	utefter	

deras	behov.		

• Se	till	förändring	hos	verktyg	och	användarna	för	att	öppna	möjligheter	

att	fylla	ut	ansvarsområden	och	roller	inom	SSBI.		

5.6 Change	management	

Change	management	talar	R2	och	R5	om	som	en	faktor	som	behövs	för	att	driva	igenom	

SSBI	 och	 få	 användarna	 att	 anpassa	 sig	 till	 det	 nya.	 Change	management	 framgår	 inte	

direkt	 som	 en	 faktor	 i	 litteraturen	 men	 det	 kan	 framgå	 indirekt	 att	 verksamheter	

behöver	lägga	upp	en	strategi	för	hur	förändringen	bör	gå	till	för	att	driva	igenom	SSBI	

och	skapa	en	data	driven	kultur.	Verksamheter	behöver	få	användarna	att	förstå	värdet	i	

att	 tillämpa	 en	 ny	 teknologi,	 metod	 eller	 arbetssätt	 innan	 en	 förändring	 genomförs.	

Respondenterna	anser	att	det	behöver	finnas	en	förståelse	eftersom	användare	är	olika	i	

verksamheten	 och	 det	 behövs	 kunskap	 och	 förståelse	 om	 vad	 dessa	 behöver	 för	 att	

kunna	 följa	med	 i	 utvecklingen	mot	 det	 önskade	 tillståndet.	 Återigen	 finns	 det	många	

olika	 grupper	 och	 användare	 i	 organisationen	 och	 därför	 måste	 förändringsstrategin	

anpassas	utifrån	dessa	likt	det	Eckerson	(2012;2014)	säger.	Denna	faktor	har	nämnts	av	

2	respondenter	och	har	 inte	 identifierats	 i	den	 litteratur	som	samlats	 in.	Det	kan	dock	

vara	 så	 att	 denna	 faktor	 har	 ansetts	 av	 övriga	 respondenter	 och	 litteraturen	 som	 en	

underförstådd	faktor.		
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 Sammanfattning	analys	change	management	

• Skapa	en	strategi	för	att	förändra	användarkulturen	och	sträva	mot	ett	

önskat	tillstånd	hos	användarna.	

• Anpassa	förändringen	till	olika	grupper	av	användare.		

5.7 Kommunikation	

Kommunikation	 var	 den	 andra	 faktorn	 som	 framkom	 under	 intervjuerna	 med	 2	

respondenter	 som	 inte	är	 framkommande	 i	den	granskande	 litteraturen.	Denna	 faktor	

beskrivs	av	respondenterna	som	att	bristen	på	kommunikation	av	resultat	och	hur	data	

behandlas	kan	få	stora	konsekvenser.	Detta	resulterar	i	att	fel	beslut	tas	om	användarna	

inte	vet	hur	data	har	tagits	fram,	hur	den	hanterats	&	bearbetats	samt	vart	den	kommer	

ifrån.	Respondent	3	&	4	 ser	 SSBI	 som	ett	 svårt	 dilemma	när	data	 läggs	 i	 händerna	på	

slutanvändare	 i	 en	 väldigt	 flexibel	 beslutsfattande	 miljö.	 Båda	 respondenterna	

förespråkar	mer	för	en	enad	miljö	av	beslutsfattare	för	att	 inte	riskera	en	spridning	av	

felaktig	data	och	beslut.	Därför	att	det	viktigt	att	hålla	en	kommunikation	med	både	IT	

och	andra	behöriga	till	SSBI	verktygen	för	att	se	att	alla	är	på	samma	sida.		

 Sammanfattning	analys	kommunikation	

• Bristen	på	kommunikation	kan	leda	till	att	flera	versioner	av	sanningen	

skapas.	Upprätthåll	kommunikation	för	hur	data	bearbetats	och	hanterats	

för	att	minimera	detta	problem.		

5.8 Experimentering	och	testning	

Experimentering	och	testning	var	en	faktor	som	togs	upp	av	R5	och	ansågs	vara	kritiskt	

eftersom	många	användare	är	nya	när	det	gäller	Self-service	och	då	ansåg	respondenten	

att	dessa	bör	ha	en	möjlighet	att	testa	sina	kunskaper	i	en	miljö	fri	från	exempelvis	ett	

data	 warehouse.	 Detta	 kan	 bero	 på	 att	 kvalité	 kan	 komma	 att	 påverkas	 när	 många	

oerfarna	och	nya	användare	av	verktygen	får	tillgång	till	verktygen.	Dessutom	påpekade	

R5	 att	 det	 var	 viktigt	med	denna	punkt	 för	 att	 inte	 påverka	 prestandan	 i	 det	 centrala	

data	lagret.	Utvecklingen	hos	användarna	blir	även	mer	kontrollerad	och	användarna	får	

att	möjlighet	att	testa	kompetensen	i	en	separat	miljö	som	inte	påverkar	data,	beslut	och	

prestanda.	Denna	faktor	påminner	om	faktorn	Stodder	(2015)	talar	om,	utbildning.	Även	

han	 påpekar	 hur	 viktigt	 det	 kan	 vara	 att	 låta	 användarna	 utvecklas	 och	 blir	 mer	

bekväma	med	 att	 tillämpa	 SSBI	 och	utveckla	 kompetens	 vad	 gäller	 analys	 och	 teknisk	
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kunskap,	men	nämner	 inte	 likt	R5	att	detta	bör	göras	 i	en	separat	miljö	som	påverkar	

beslut,	 vilket	 dock	 kan	 vara	 något	 som	 Stodder	 (2015)	 möjligtvis	 anser	 vara	

underförstått	vid	utbildning	av	användarna.		

 Sammanfattning	analys	experimentering	och	testning	

• Skapa	en	miljö	för	användarna	att	testa	sina	lösningar	för	att	inte	påverka	

kvalité	på	data	och	prestanda.		

• Ger	användarna	möjlighet	att	bli	bekväma	i	sin	nya	roll	med	verktygen	samt	

utveckla	sin	tekniska	och	analytiska	kompetens.		 	
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6 Resultat	

I	detta	kapitel	presenteras	resultaten	från	analyskapitlet.	De	kategorier	som	analyserats	
från	empirin	och	data	 från	bakgrundskapitlet	har	sammanställts	 i	en	 figur	(se	 figur	6).	
Figuren	 visar	 vilka	 faktorer	 som	 respondenterna	 anses	 vara	 kritiska.	 Resultaten	 är	
uppdelat	 i	 faktorer	 som	 litteraturen	 tar	upp	 som	även	 respondenterna	bekräftat,	men	
även	nya	faktorer	som	identifierats	från	de	semistrukturerade	intervjuerna.		

	

	

Figur	6	Kritiska	framgångsfaktorer	litteratur	+	respondenter	
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6.1 Anpassade	verktyg	och	användargränssnitt	

Användare	idag	har	olika	behov	och	besitter	olika	kompetensnivåer.	Att	ge	alla	typer	av	

användare	 samma	 förutsättningar	 öppnar	 för	 misslyckande	 då	 verktygen	 kan	 bli	 för	

svåra	att	använda,	ej	flexibla,	begränsade	samtidigt	som	resultaten	som	presenteras	kan	

vara	svåra	att	tyda.	Verktygen	ska	vara	enkla	att	använda	och	resultaten	enkla	att	tolka	

för	att	användarna	enkelt	skall	kunna	anpassa	sig	till	det	nya.		

6.2 Utbildning	

Utbildning	 lägger	 både	 respondenterna	 och	 litteraturen	 stort	 fokus	 på	 att	 utveckla	

användarnas	 tekniska	 och	 analytiska	 kompetenser,	 snarare	 än	 utbildning	 vad	 gäller	

verktygen	 funktionalitet	 hos	 verktygen	 är	 väldigt	 enkla	 att	 lära	 sig.	 Främst	 bör	 mest	

fokus	riktas	mot	verksamhetens	Power	users	eftersom	dessa	ofta	har	en	god	förståelse	

för	 verksamheten	och	besitter	 en	högre	 teknisk	 och	 analytiska	 kompetens.	R4	och	R6	

säger	dock	olikt	andra	respondenter	och	litteraturen	att	om	power	users	ges	möjlighet	

till	att	utveckla	sin	kompetens	kan	mer	tid	frigöras	till	 IT-avdelningen	då	Power	users,	

istället	för	IT	kan	fungera	som	support	för	casual	users.		

6.3 Kartlägga	användare	

Det	är	viktigt	att	identifiera	sina	användare	i	organisationen	för	att	anpassa	se	till	deras	

förutsättningar	 då	 dessa	 har	 olika	 mål	 med	 sitt	 arbete.	 Fel	 tillvägagångssätt	 och	 fel	

förutsättningar	kan	leda	att	användarna	inte	användare	verktygen	till	sin	fulla	potential	

eftersom	teknologin	eller	metoden	som	tillämpas	inte	passar	användaren.	Dessutom	är	

det	viktigt	att	se	till	att	användares	förutsättningar	och	mål	samt	verktyg	förändras	och	

inte	anta	att	det	tillvägagångssättet	som	tillämpas	är	skrivet	i	svart	och	vitt.				

6.4 Tillgänglighet	av	data		

Tillgänglighet	är	en	viktig	förutsättning	för	användarna	att	kunna	utföra	sitt	arbete.	Att	

låta	användare	skapa	sina	egna	informationsflöden	från	externa	källor	gör	att	användare	

har	tillgång	till	information	vid	behov,	vilket	kan	avlasta	efterfrågan	från	IT-avdelningen	

och	skapar	ett	mer	agilt	beslutsfattande.	Tillgänglighet	bör	dock	enligt	respondenterna	

anpassas	till	kompetensgrad	hos	användarna	och	deras	roller	och	inte	göras	för	flexibelt.	

Alla	 bör	 dock	 inte	 ha	 samma	 typ	 av	 frihet	 vid	 tillgänglighet	 av	 data	 eftersom	 alla	

användare	 inte	 har	 samma	 kunskaper	 om	 hur	 källorna	 som	 data	 hämtas	 ifrån	 är	

konstruerade,	 källans	 innehåll	 och	 strukturen	 på	 källan.	 Detta	 kan	 leda	 till	 att	
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tillförlitlighet	 påverkas	 om	 datakällor	 som	 inte	 är	 reglerade	 av	 IT	 och	 anses	 vara	 en	

viktigt	faktor.		

6.5 Data	governance	&	Data	management	

Data	governance	och	data	management	är	en	viktigt	faktor	inom	SSBI	då	den	flexibilitet	

som	 SSBI	 bidrar	 med	 kommer	 med	 risker.	 Data	 governance	 	 och	 data	 management	

bidrar	 till	mer	 tillförlitlig	data	och	beskriver	bland	annat	äganderättigheter,	processer,	

regler,	policies	arbetsflöden,	data	hantering	och	förse	användarna	med	tydliga	riktlinjer	

för	 hur	 användarna	 kan	 komma	 åt	 rätt	 data.	 Data	 governance	 och	 data	 management	

möjliggör	 för	säker	säker	 tillgång	 till	data	som	hanteras	av	 IT.	Detta	minimerar	risken	

för	att	användare	ska	hämta	data	från	oreglerade	data	källor	och	vara	osäkra	på	om	data	

som	 hämtas	 är	 tillförlitlig	 och	 av	 hög	 kvalité.	 Med	 reglerade	 källor	 och	

säkerhetskontroller	 som	sätts	upp	av	 IT	med	hjälp	av	data	management	kan	 rätt	data	

ges	till	rätt	användare	vid	behov	och	vara	säkra	på	att	data	är	tillförlitlig.		

6.6 Change	management	

Change	management	anses	vara	en	kritisk	framgångsfaktor.	Att	tillämpa	SSBI	innebär	en	

stor	 förändring	och	 i	 verksamheten	kan	det	 förekomma	personer	 som	sätter	 sig	 emot	

organisationskulturella	 förändringar	 vid	 ett	 sådant	 skifte.	 Förändring	 sker	 inte	 endast	

på	 en	 organisatorisk	 nivå	 utan	 även	 på	 individuell	 nivå.	 Verksamheter	 bör	 förstå	 hur	

människor	 i	 hela	 organisationen	 upplever	 förändring	 och	 vad	 dessa	 behöver	 för	 att	

framgångsrikt	genomgå	förändringen.		

6.7 Kommunikation	

Inom	 en	 organisation	 är	 det	 viktigt	 att	 alla	 talar	 samma	 språk	 och	 förstår	 vad	 data	

innebär.	 Ett	 problem	 som	 många	 organisationer	 stöter	 på	 idag	 är	 att	 det	 finns	 en	

splittrad	 förståelse	 för	 data	 och	 dess	 innebörd.	 Problemet	 börjar	 vid	 organisationens	

lagstruktur.	Olika	medlemmar	 i	 lagen	tittar	på	samma	data	 från	olika	perspektiv,	varje	

perspektiv	kräver	olika	data	och	verktyg	för	att	interagera	med	tillgänglig	data	i	form	av	

rapporter.	Här	blir	det	enkelt	att	en	falsk	bild	av	beslut	på	data	skapas	och	det	blir	svårt	

att	veta	vilken	data	organisationen	bör	agera	på	för	att	skapa	affärsnytta.			
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6.8 Experimentering	och	testning	

Experimentering	 och	 testning	 i	 en	 separat	 analysmiljö	 minimerar	 riskerna	 för	

användarna	 att	 påverka	 data	 kvalité	 och	 ger	 även	möjligheten	 att	 testa	 sina	 resultat.	

Detta	 minimerar	 även	 negativ	 påverkan	 på	 prestanda	 hos	 datalagren	 samtidigt	 som	

verksamheten	 kan	 balansera	 kontroll	 över	 SSBI-miljön.	 En	 sådan	 testmiljö	 gör	 det	

möjligt	 för	 utforskning	 och	 experimentering	 som	driver	 innovation	 eftersom	det	 låter	

användarna	 snabbt	 och	 enkelt	 testa	 sina	 lösningar	 för	 att	 se	 om	 lösningen	 är	

framgångsrik	eller	misslyckad	utan	att	påverka	den	övriga	verksamheten.		
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7 Slutsats	

Frågeställning:	Vad	finns	det	för	kritiska	framgångsfaktorer	för	tillämpa		Self-Service	BI	

?	

De	kritiska	framgångsfaktorerna	som	identifierats	för	att	tillämpa	SSBI	är:	Rätt	verktyg	

för	 rätt	 användare	och	anpassade	användargränssnitt,	 utbildning,	data	 governance	&	

data	management,	kartlägga	användare	och	tillgänglighet	av	data,	change	management,	

kommunikation	och	experimentering	&	testning.		

Baserat	 på	 studiens	 resultat	 visar	 på	 att	 ovannämnda	 faktorer	 är	 nödvändiga	 för	 att	

uppnå	 framgångar	 med	 SSBI.	 De	 mest	 kritiska	 framgångsfaktorerna	 anses	 bland	

respondenterna	 och	 litteraturen	 vara	 data	 governance	 &	 data	 management	 samt	

kartlägga	användarna.	Alla	respondenterna	och	tidigare	forskning	har	nämnt	att	det	är	

kritisk	att	identifiera	vilka	användare	det	finns	i	verksamheten	och	att	dessa	har	olika	

mål,	 kompetenser	 och	 intressen.	 Eftersom	 målen	 och	 intressen	 skiljer	 sig	 mellan	

grupperna	behöver	verktygen	anpassas	utifrån	dessa,	men	även	användargränssnitten	

för	att	göra	resultaten	enkla	att	förstå.	Tidigare	studier	och	respondenternas	svar	har	

visat	på	att	om	fel	verktyg	och	ej	anpassade	användargränssnitt	inte	tillämpas	utifrån	

användarna	 finns	 risken	 att	 verktygen	 anses	 vara	 för	 komplexa	 (Casual	 users),	 ej	

flexibla	eller	för	simpla	(Power	users)	och	gör	att	användarna	inte	finner	något	värde	i	

att	använda	de	nya	verktygen.	Förändringen	till	det	nya	är	väldigt	viktig	att	ta	i	aspekt	

och	få	användarna	att	se	nyttan	med	SSBI	samt	att	förstå	behovet	hos	användarna	för	

att	dessa	succesivt	ska	kunna	genomföra	förändringen.	Vid	en	förändring	är	det	även	

viktigt	för	användarna	att	få	testa	sina	kunskaper	och	utveckla	sina	kompetenser	vilket	

kan	 göras	 med	 hjälp	 av	 en	 miljö	 som	 tillåter	 testning	 och	 experimentering.	

Experimentering	 och	 testning	 kan	bidra	 till	 att	 användarna	blir	mer	 innovativa	 i	 sitt	

beslutsfattande	genom	att	 testa	sina	 lösningar	 i	en	kontrollerad	testmiljö,	exempelvis	

en	”sandbox”.		

Tillgänglighet	av	data	baseras	på	användarna	och	en	 faktor	att	 ta	hänsyn	 till	här	blir	

återigen	att	kartlägga	vilka	användare	du	har.	Då	möjligheten	att	få	tillgång	till	data	är	

mer	 flexibel	 hos	 användarna	 är	 det	 även	 viktigt	 med	 kontroll	 och	 övervakning	 av	

miljön	 och	 detta	 kan	möjliggöras	med	 data	 governance	 och	 data	management.	 Data	

governance	och	data	management	skapar	en	kontroll	i	miljön	och	möjliggör	för	att	data	

som	hämtas	av	användarna	är	tillförlitlig	och	av	kvalité.	Vid	framtagning	av	lösningar	
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är	det	även	viktigt	att	upprätthålla	kommunikation	inom	SSBI-miljön	då	data	tenderar	

att	ses	från	flera	olika	perspektiv	och	uppfattas	olika	mellan	användarna,	det	är	därför	

viktigt	att	veta	hur	data	behandlats	och	bearbetats	innan	ett	beslut	fattas.		

Vad	 gäller	 SSBI	 finns	 det	 användare	 som	 besitter	 en	 lägre	 teknisk	 och	 analytisk	

kompetens	 och	 därför	 är	 det	 även	 viktigt	 att	 utbilda	 användarna	 hur	 verktygen	

fungerar	och	hur	dessa	på	enklast	 sätt	kan	utföra	sitt	arbete.	Att	utbilda	användarna	

om	funktionalitet	i	verktygen	ansågs	som	mindre	kritisk	eftersom	verktyg	idag	är	enkla	

att	lära	sig.	Power	users	är	de	användare	som	utbildning	bör	riktas	mest	mot.	Genom	

att	 rikta	 utbildningen	mot	 power	 user	 i	 form	 av	 tekniskt	 utbildning	 kan	 frågor	 från	

casual	users	riktas	mot	dessa	istället	för	IT-avdelningen.	IT	kan	på	så	sätt	lägga	fokus	

på	 mer	 viktiga	 projekt	 i	 organisationen.	 Genom	 att	 tillämpa	 dessa	 faktorer	 kan	

verksamheter	 börja	 arbeta	 mot	 att	 skapa	 en	 kultur	 som	 möjliggör	 för	 en	 mer	

självständigt,	flexibel	och	agil	beslutsfattandemiljö.		
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8 Diskussion	

8.1 Resultat	

Syftet	med	 studien	 var	 att	 undersöka	 vilka	 framgångsfaktorer	det	 finns	 för	 att	 tillämpa	

SSBI.	 Resultaten	 visar	 sig	 vara	 väldigt	 lika	 mellan	 litteratur	 och	 respondenter	 och	

anledningen	 till	 detta	 kan	 vara	 att	 verksamheter	 idag	 försöker	 jobba	 utifrån	 dessa	

faktorer	som	litteraturen	förespråkar	eftersom	SSBI	idag	kan	vara	mer	komplext	än	vad	

det	 verkar	 samtidigt	 som	 SSBI	 är	 ett	 nytt	 koncept.	 Mer	 och	mer	 organisationer	 börjar	

blicka	 mer	 mot	 digitaliserings	 trenden	 och	 ser	 självbetjänings-BI	 som	 den	 mest	

strategiska	teknologin	för	analys	(Gartner,	2018).	

Analysen	 och	 resultatet	 har	 visar	 på	 vilka	 framgångsfaktorer	 som	 är	 kritiska	 för	 att	

tillämpa	SSBI	och	vilka	fördelar	dessa	ger.	En	intressant	faktor	som	framkom	från	R4	och	

R6	när	det	gäller	utbildning	är	att	fokus	främst	bör	riktas	mot	Power	users.	Power	users	

har	ofta	en	högre	nivå	av	kompetens	när	det	gäller	det	 tekniska	och	analytiska	och	kan	

därför	fungera	som	stödpelare	för	vanliga	användare	vid	tekniska	och	analytiska	frågor.		

Något	som	kan	diskuteras	för	resultatet	är	trovärdigheten	eftersom	antalet	respondenter	

var	få	samt	att	deras	erfarenhet,	beroende	på	hur	det	tolkas	kan	anses	som	låg.	Den	låga	

erfarenheten	kan	dock	 ses	 som	ett	 resultat	 av	att	 SSBI	är	 ett	 lite	nyare	koncept	och	att	

verksamheter	 börjar	 satsa	 mer	 på	 SSBI.	 I	 framtiden	 tror	 jag	 att	 ytterligare	

framgångsfaktorer	kommer	växa	fram	då	nya	teknologier	och	metoder	tas	fram	samt	att	

som	 Imhoff	 och	White	 (2011)	 säger	 att	 användarroller	 tenderar	 skifta	 och	man	måste	

förbereda	sig	på	förändring	då	världen	inte	är	statisk.			

8.2 Val	av	metod	

Metoden	 som	 användas	 för	 studien	 var	 en	 kvalitativ	 metod	med	 datainsamlingsmetod	

semistrukturerade	intervjuer.	Intervjuerna	bidrog	till	detaljerad	information	om	kritiska	

framgångsfaktorer	 för	 SSBI.	 En	 kvalitativ	 metod	 med	 intervjuer	 var	 bäst	 lämpad	 för	

studien	 eftersom	 metoden	 har	 är	 väldigt	 utforskande	 i	 sin	 natur	 och	 ger	 detaljerad	

information	 om	 det	 som	 undersöks.	 Metoden	 bidrog	 även	 till	 att	 få	 respondenternas	

synsätt,	 uppfattningar	 och	 åsikter	 om	 kritiska	 framgångsfaktorer.	 En	 kvantitativ	metod	

valdes	inte	då	syftet	med	studien	inte	är	att	mäta	attityder	och	sammanställda	resultatet	i	

form	av	statistik.		
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Observationer	hade	varit	att	föredra	för	att	studera	hur	verksamheterna	arbetar	med	att	

tillämpa	SSBI	i	verksamhetens	naturliga	miljö.	Dock	fanns	inte	möjligheten	för	att	utföra	

observationer	och	valet	föll	då	på	att	använda	semistrukturerade	intervjuer	för	insamling	

av	data.			

Datainsamlingsmetoden	semistrukturerade	intervjuer	bidrog	till	informationsrik	data	och	

bidrog	 med	 tillräckligt	 underlag	 för	 att	 besvara	 studiens	 frågeställning.	 Dessutom	 ges	

möjligheten	 till	 att	 använda	 följdfrågor	 frekvent	 och	 sätta	 svaren	 från	 användarna	 i	 ett	

större	kontext.	Problemet	med	denna	datainsamlingsmetod	är	att	möjligheten	att	kunna	

göra	en	generalisering	till	en	population	begränsas	genom	att	antalet	respondenter	i	den	

aspekten	är	få	(Patton,	2015).	Några	av	intervjuerna	genomfördes	på	plats	hos	företaget	

men	 majoriteten	 gjordes	 över	 samtal	 med	 hjälp	 av	 Skype.	 Problem	 som	 uppstod	 med	

intervjuer	över	Skype	var	att	 intervjupersoner	många	gånger	fick	upprepa	vad	denne	sa	

eftersom	det	ibland	uppstod	tekniska	problem	med	programvaran.	En	annan	nackdel	var	

att	det	 ibland	var	 svårt	och	höra	vad	 respondenten	hade	sagt	eftersom	 inspelningen	av	

intervjun	skedde	med	hjälp	av	mobiltelefon.	En	nackdel	med	intervjuerna	var	att	frågorna	

kan	varit	lite	styrda	vilket	kan	ha	resulterat	i	att	intervjuaren	lett	respondenterna	till	ett	

önskat	svar.		

8.3 Samhälleliga	aspekter	och	vetenskapliga	aspekter	

Idag	 behövs	 det	 mer	 forskning	 inom	 området	 SSBI	 vad	 gäller	 framgångsfaktorer	 och	

syftet	med	denna	 studie	har	 varit	 att	 bidra	med	mer	underlag	 för	 litteraturen	och	 lyfta	

fram	 framgångsfaktorer	 inom	 området.	 Denna	 studie	 har	 bidragit	 till	 att	 se	 vilka	

framgångsfaktorer	det	 finns	 för	att	 tillämpa	SSBI	och	kan	vara	av	nytta	 för	 företag	 som	

väljer	att	 tillämpa	SSBI.	Tidigare	studier	har	visat	att	anpassningen	hos	användarna	har	

minskat	 mellan	 åren	 2015-2017	 och	 därför	 är	 det	 viktig	 att	 försätta	 utforska	 kring	

framgångsfaktorer	 för	 att	 tillämpa	 SSBI,	 därför	 kan	 denna	 studien	 vara	 till	 nytta	 för	

företag	 som	 vill	 tillämpa	 SSBI	 samt	 hur	 dessa	 kan	 uppnå	 framgångar	med	 SSBI	 utifrån	

användarnas	perspektiv.		

Inom	 området	 SSBI	 har	 det	 tidigare	 funnits	 ett	 glapp	 när	 det	 kommer	 till	 empiriska	

studier	 om	 kritiska	 framgångsframgångsfaktorer.	 Denna	 studiens	 resultat	 har	 bidragit	

med	information	från	respondenterna	som	kanske	tidigare	inte	varit	givet	för	litteraturen	

samt	risker	och	fördelar	som	finns	med	framgångsfaktorerna.	En	figur	togs	även	fram	som	

visar	vilka	 framgångsfaktorer	det	 finns	 för	 att	 tillämpa	SSBI	och	ger	bra	bild	över	vilka	
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framgångsfaktorer	 som	 anses	 vara	 kritiska	 och	 behöver	 tas	 i	 aspekt	 för	 att	 uppnå	

framgångar	med	SSBI	och	det	stora	fördelarna	med	varje	faktor	(Se	figur	6).	

8.4 Etiska	aspekter	

Etiska	aspekter	och	riktlinjer	är	väldigt	viktigt	att	ta	hänsyn	till	vid	vetenskapliga	studier.	

Känslig	data	kan	förekomma	vid	intervjuerna	kring	hur	respondenterna	utför	sitt	arbete	

och	 det	 gäller	 att	 ge	 möjligheten	 till	 respondenterna	 att	 kontrollera	 detta	 för	 att	 inte	

riskera	att	information	lämnas	ut	till	andra	verksamheter	och	spårar	vart	informationen	

kommer	ifrån.		

Denna	 studie	har	 tagit	 hänsyn	 till	 de	4	 forskningsetiska	principer	 som	vetenskapsrådet	

tar	 upp	 (Vetenskapsrådet,	 2012).	 Informationskravet	 handlar	 om	 att	 informera	

respondenterna	att	deltagande	 för	 studien	är	 frivillig	och	 respondenterna	 informerades	

om	 detta	 innan	 en	 intervju	 genomfördes,	 vilket	 uppfyller	 kravet	 om	 information.	

Respondenterna	 	 upplystes	 även	 innan	 intervjuerna	 om	 syftet	 med	 studien	 samt	 att	

respondenterna	hade	möjlighet	att	avbryta	studien	om	dessa	inte	längre	ville	delta,	vilket	

uppfyller	 kravet	 om	 samtycke.	 Respondenterna	 ville	 även	 vara	 anonyma	 i	 studien	 och	

därför	har	personlig	information	som	namnet	på	respondenten	och	organisationens	namn	

medvetet	 tagits	 bort	 tagits	 bort,	 detta	 har	 även	 i	 efterhand	 kontrollerats	 av	

respondenterna	 själva	 genom	 att	 skicka	 ut	 transkriberingen	 till	 dessa,	 vilket	 uppfyller	

kravet	om	konfidentialitet.		Den	sista	aspekten	handlar	om	nyttjande	kravet	som	handlar	

om	att	informationen	respondenterna	lämnar	ut	inte	används	för	andra	syftet	och	lämnas	

ut	till	en	part	utanför	studiens	syfte.		

8.5 Framtida	forskning	

Denna	studie	har	identifierat	och	diskuterat	olika	framgångsfaktorer	för	att	tillämpa	SSBI.	

Stort	 fokus	 lades	 på	 att	 kartlägga	 användarna	 som	 en	 kritisk	 framgångsfaktor.	 Denna	

studie	talar	mer	generellt	 för	framgångsfaktorer	och	går	inte	in	på	djupet	kring	de	olika	

framgångsfaktorerna	för	power	users	och	casual	user.	Det	hade	varit	intressant	att	utföra	

en	 omfattande	 studie	 som	 för	 att	 jämföra	 framgångsfaktorerna	 för	 respektive	 typ	 av	

användare	 på	 en	mer	 detaljerad	nivå.	 En	 annan	 	 intressant	 studie	 hade	 varit	 att	 se	 om	

dessa	 faktorer	 som	 tagits	 fram	 i	 denna	 studie	 är	 applicerbara	 i	 en	 verksamhet	 som	vill	

tillämpa	Self-service	BI	och	se	om	faktorerna	anses	varit	kritiska	vid	införandet	av	SSBI.		
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