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Sammanfattning	
I	 dagens	 affärsvärld	 är	 det	 i	 princip	 ett	 måste	 för	 verksamheter	 att	 ta	 del	 av	 den	
konkurrensfördel	 som	 Jinns	möjlig	 via	 att	 använda	 affärsdata	 genererat	 av	 en	 verksamhets	
processer	 för	att	sedan	ta	eventuella	beslut,	detta	möjliggörs	 inom	en	Business	 Intelligence-
miljö.	 Dock	 behöver	 dessa	 beslut	 ofta	 tas	 snabbare,	mer	 nu	 än	 förr,	 detta	 sätter	 allt	 större	
press	på	den	IT-avdelning	som	skall	 tillhandahålla	beslutsfattare	det	beslutsunderlag	som	är	
nödvändig.	På	grund	av	nödvändigheten	för	dom	snabba	besluten	behöver	verksamheter	korta	
ner	dom	ledtider	som	den	traditionella	Business	Intelligence-miljön	skapar.	Ledtiderna	skapas	
via	att	en	beslutsfattare	skapar	en	förfrågan	på	en	analys	och	IT-avdelningen	sedan	tar	fram	en	
rapport	 som	 kan	 svara	 på	 förfrågan.	 För	 att	 verksamheter	 tillsammans	med	 IT-avdelningen	
skall	kunna	minska	ledtider	kan	verksamheten	införa	en	så	kallad	Self-Service	BI-miljö[SSBI].	
SSBI	 fokuserar	 mer	 på	 att	 göra	 beslutsfattare	 självständiga	 genom	 att	 möjliggöra	 för	
beslutsfattare	att	själva,	utan	hjälp	av	en	IT-avdelning	ta	del	av	data	och	analysera	data	för	att	
ta	sina	eventuella	beslut.	Verksamheter	lyckas	inte	alltid	med	att	införa	SSBI,	det	har	visat	sig	
Jinnas	 många	 stora	 utmaningar	 med	 ett	 sådant	 införande.	 Att	 tillgängliggöra	 data	 för	
beslutsfattare	 inom	 en	 sådan	 miljö	 är	 en	 del	 av	 alla	 utmaningar,	 men	 vad	 Jinns	 det	 för	
utmaningar	 inom	 just	 tillgängliggörandet?	 Vilka	 faktorer	 bör	 verksamheter	 fokusera	 på	 vid	
tillgängliggörandet	av	data,	detta	är	frågor	som	denna	studie	skall	besvara.		

Studien	baseras	på	frågeformuleringen	nedan:	

• Hur	bör	data	tillgängliggöras	till	slutanvändare	vid	införande	av	SSBI?	

Studien	 genomförs	 via	 en	 fallstudie	 som	 involverar	 ett	 Jlertal	 intervjuer	 av	 respondenter	
anställda	på	ett	 ledande	 företag	 inom	Sverige	 som	konsulterar	 stora	verksamheter	att	 inom	
Business	Intelligence	och	dessutom	Self-Service	BI.	En	litteraturgranskning	av	forskning	inom	
samma	domän	sker	också	under	studiens	gång	för	att	skapa	en	grund	inför	intervjuerna.	Samt	
också	 berika	 informationen	 från	 respondenterna.	 Resultatet	 av	 studien	 är	 en	 modell	 med	
diverse	 faktorer	 och	 utmaningar	med	 tre	 huvudkategorier	med	 tillhörande	 underkategorier	
som	verksamheter	bör	fokusera	på	vid	tillgängliggörande	av	data	i	en	SSBI-miljö.	

Nyckelord:	Business	Intelligence,	Self-Service	BI,	SSBI,	Tillgängliggöra	data	



Abstract	
In	 today's	business	world,	 in	 fact,	 it	 is	a	must	 for	businesses	 to	 take	part	of	 the	competitive	
advantage	that	 is	made	possible	by	using	business	data	generated	by	a	business's	processes	
and	then	taking	decisions,	 this	 is	made	possible	within	a	Business	Intelligence	environment.	
However,	these	decisions	often	need	to	be	taken	more	quickly,	more	now	than	before,	this	is	
putting	 increasing	 pressure	 on	 the	 IT	 department	 to	 provide	 decision	 makers	 with	 the	
necessary	supporting	documentation.	Due	to	the	necessity	for	the	quick	decisions,	businesses	
need	to	shorten	the	lead	times	that	an	traditional	Business	Intelligence	environment	creates.	
This	is	because	a	decision	maker	creates	an	inquiry	for	an	analysis	and	the	IT	department	then	
produces	a	report	that	can	respond	to	the	request.	In	order	for	businesses	to	be	able	to	reduce	
lead	 times	 together	 with	 the	 IT	 department,	 the	 company	 can	 introduce	 a	 so-called	 Self-
Service	BI	environment	[SSBI].	SSBI	 focuses	more	on	making	decision	makers	self-reliant	by	
enabling	decision	makers	to	themselves,	without	the	help	of	an	IT	department,	to	analyze	data	
to	make	their	decisions.	Businesses	do	not	always	succeed	in	introducing	SSBI,	it	has	proved	to	
be	many	major	challenges	with	such	introduction.	Making	data	available	to	decision	makers	in	
such	an	environment	is	one	part	of	all	the	challenges,	but	what	are	the	challenges	in	the	area	
of	accessibility?	What	 factors	should	businesses	 focus	on	when	making	data	available,	 these	
are	questions	that	this	study	answer.	

The	study	is	based	on	the	question	below:	

• How	should	data	be	made	available	to	end	users	when	introducing	SSBI?	

The	study	is	carried	out	by	a	case	study	that	involves	a	number	of	interviews	of	respondents	
employed	 at	 a	 leading	 company	 in	 Sweden	 that	 consult	 large	 businesses	 within	 Business	
Intelligence	and	also	Self-Service	BI.	A	literature	review	of	research	within	the	same	domain	
also	takes	place	during	the	study	to	enrich	the	information	from	the	respondents.	The	result	of	
the	 study	 is	 a	 model	 with	 various	 factors	 and	 challenges	 with	 three	 main	 categories	 with	
associated	 subcategories	 that	businesses	 should	 focus	on	when	making	data	 available	 in	 an	
SSBI	environment.	

Keywords:	Business	Intelligence,	Self-Service	BI,	SSBI,	Data	access	



Förord	
Jag	 vill	 tacka	 dom	 respondenterna	 som	 ställde	 upp	 på	 dom	 genomförda	 intervjuerna	 samt	
även	 min	 handledare	 på	 företaget	 som	 tillhandahöll	 respondenterna.	 Jag	 vill	 också	 tacka	
Christian	 Lennerholt	 som	 varit	 till	 stor	 hjälp	 under	 studiens	 hela	 gång	 och	 mina	 andra	
student-kollegor	som	hjälpt	mig	vid	Critical	Friends.		



1.	Inledning	 1	..................................................................................................

2.	Bakgrundskapitel	 3	..................................................................................
2.1	Traditionell	Business	Intelligence	 3	.............................................................................................................................

2.1.1	DePinitioner	av	Business	Intelligence	 3	...................................................................................
2.1.2	BI-arkitektur	 4	.................................................................................................................................

2.2	Self-Service	BI	 5	...................................................................................................................................................................

2.2.1	DePinition	av	SSBI		 5	........................................................................................................................
2.2.2	Nivåer	av	SSBI	 6	................................................................................................................................
2.2.3	Roller	inom	SSBI	 7	...........................................................................................................................
2.2.4	Fokusområden	inom	SSBI	 7	.........................................................................................................
2.2.5	Varför	införa	SSBI?	 8	.......................................................................................................................

3.	Problemområde	 10	..................................................................................
3.1	Frågeställning	 13	................................................................................................................................................................
3.2	Avgränsningar	 13	................................................................................................................................................................
3.3	Förväntat	resultat	 13	.........................................................................................................................................................

4.	Metod	 14	......................................................................................................
4.1	Kvalitativ	metodansats	 14	...............................................................................................................................................
4.2	Fallstudie		 14	........................................................................................................................................................................

4.2.1	Datainsamling	-	litteraturgranskning		 14	...............................................................................
4.2.2	Datainsamling	-	intervjuer		 15	....................................................................................................

4.3	Datanalys	 16	.........................................................................................................................................................................
4.4	Etik	 16	.....................................................................................................................................................................................

5.	Genomförande	 17	.....................................................................................
5.1	Litteraturgranskning		 17	..................................................................................................................................................
5.2	Intervjuer	 18	........................................................................................................................................................................

5.3	Dataanalys	 19	.......................................................................................................................................................................

6.	Analys	 20	......................................................................................................
6.1	Litteraturgranskning	 20	...................................................................................................................................................

Data	governance	 20	...................................................................................................................................
Behörigheter	 21	.........................................................................................................................................
Tillgänglighet/Kvalitet	 22	.......................................................................................................................

6.2	Intervjuer	 23	........................................................................................................................................................................

Data	governance	 23	...................................................................................................................................
Behörigheter	 25	.........................................................................................................................................
Tillgänglighet/Kvalitet	 27	.......................................................................................................................

7.	Resultat	 29	..................................................................................................
7.1	Data	governance	 30	............................................................................................................................................................

7.1.1	Relevant	data	 30	..............................................................................................................................
7.1.2	Ordning	&	reda	 30	...........................................................................................................................

7.2	Behörigheter	 30	..................................................................................................................................................................
7.2.1	Säkerhet	 30	.......................................................................................................................................
7.2.2	Arvet	av	arkitekturer	 31	...............................................................................................................
7.2.3	Undantagsfall	 31	..............................................................................................................................

7.3	Tillgänglighet/kvalitet	 31	................................................................................................................................................
7.3.1	Blanda	data	 32	..................................................................................................................................



7.3.2	Datakvalitet	 32	.................................................................................................................................
7.3.3	Direkt	tillgång	 32	.............................................................................................................................

8.	Slutsats	 34	...................................................................................................

9.	Diskussion	 36	.............................................................................................
9.1	Metodval	 36	..........................................................................................................................................................................
9.2	Resultat	 36	............................................................................................................................................................................
9.3	Etik	 37	.....................................................................................................................................................................................

9.4	Vetenskapliga	aspekter	 37	..............................................................................................................................................
9.5	Samhälleliga	aspekter	 37	.................................................................................................................................................
9.6	Framtida	forskning	 38	......................................................................................................................................................

Referenser	 39.................................................................................................



1.	Inledning	
På	1960-talet	började	organisationer	använda	sig	av	datoriserade	transaktionsprogram,	även	
om	fokus	på	den	just	då	inte	låg	på	att	använda	data	som	genereras	från	dem	som	beslutsstöd.	
På	den	tiden	skapades	dock	enkla	rapporter	till	en	viss	utsträckning	som	skulle	klassas	som	
vagare	 beslutsstöd.	 På	 1990-talet	 myntades	 uttrycket	 Business	 Intelligence	 som	 en	
paraplyterm	för	applikationer	som	användas	som	ett	beslutsstöd.	Business	 Intelligence	skall	
levererera	 rätt	 information	 vid	 rätt	 tidpunkt	 som	 då	 kan	 ligga	 till	 grund	 för	 eventuella	
beslutsfattande.	Business	Intelligence	har	på	senare	tid	utvecklats	still	en	större	omfattning	på	
Jlera	nivåer	inom	organisationer,	både	strategiska	samt	operativa	(Wixom	&	Watson,	2010).	

Self-Service	BI	gör	det	möjligt	för	Business	Intelligence	användare	att	få	tillgång	till	data	som	i	
sin	tur	kan	ligga	till	grund	för	analytiska	rapporter	som	senare	kan	vara	beslutsstöd,	och	detta	
utan	hjälp	av	en	IT-avdelning.	IT-avdelningen	frigörs	därav	från	vissa	arbetsuppgifter	och	kan	
fokusera	på	att	 förbättra	andra	delar	 för	 att	underlätta	beslutstagande	 inom	organisationen	
(Duy	vo	et	al.	2018).		

Vid	 införande	 av	 Self-Service	BI	 Jinns	 det	 i	 huvudsak	 två	 utmaningar.	Det	 vill	 säga	 dels	 hur	
utformningen	 av	 tillgänglighet	 samt	 användandet	 av	 data	 till	 användare	 utan	 tekniska	
kunskaper	 sker.	 Samt	 att	 användare	 mer	 självständigt	 skall	 kunna	 erhålla	 underlag	 för	
framtida	beslut.	Att	enkelt	kunna	tillgängliggöra	data	för	dessa	användare	har	kommit	att	bli	
ett	 stor	 utmaning	 i	 sig	 vid	 införande	 av	 SSBI,	 detta	 eftersom	användarna	 självständigt	 skall	
kunna	 ta	del	 av	data	 samt	att	de	behöver	 tillgång	 till	både	strukturerad	samt	ostrukturerad	
data.	Den	andra	utmaningen	är	se	till	att	användare	erhåller	kunskap	att,	självständigt,	skall	
kunna	 analysera	 data	 utan	 hjälp	 av	 en	 IT-avdelning	 (Lennerholt,	 van	 Laere	 &	 Söderström,	
2018;	Imhoff	&	White,	2011).		

Det	moderna	och	digitaliserade	samhället		har	också	lett	till	att	hastigheten	som	data	kommer	
in	har	ökat	enormt,	detta	leder	till	att	stora	mängder	data	kan	behöva	lagras	och	analyseras	i	
både	 traditionella	 och	 experimentella	 datalager.	 Den	 data	 som	 lagras	 som	 senare	 skall	
analyseras	har	därav	också	ökat	och	skapar	då	 Jler	möjligheter	 i	 form	av	vad	 för	beslut	som	
data	kan	ligga	till	grund	för,	alltså	både	strategiska	och	taktiska	beslut	(Zaghloul,	Ali-Eldin	&	
Salem,	2013).			

SSBI-användarna	 kräver	 alltid	 snabb	 tillgänglighet	 av	 den	 data	 som	 är	 relevant	 för	 de	
processer	 som	 de	 ansvarar	 för,	 detta	 eftersom	 de	 enkelt	 skall	 kunna	 ta	 del	 av	 data	 för	 att	
kunna	ta	beslut	som	kommer	skapa	mervärde	för	organisationen.	Användarna	skall	 i	sin	tur	
också	endast	ta	del	av	den	data	som	är	relevant	för	just	dessa	processer,	detta	skapar	ett	sorts	
urvalsarbete	i	form	av,	vilken	användare	skall	ha	tillgång	till	vilken	data?	

Utmaningarna	 att	 tillgängliggöra	 rätt	 data	 till	 rätt	 användare	 så	 fort	 som	 möjligt	 leder	 till	
problemområdet	kring	hur	organisationer	bör,	kontinuerligt,	tillgängliggöra	data.	Det	vill	säga	
både	intern	och	extern	data	till	de	användarna	utan	dom	tekniska	kunskaperna	för	att	dessa	
sedan	skall	kunna	ta	beslut	utan	att	vänta	på	en	IT-avdelning.		

Detta	resulterar	i	en	problemställning	som	lyder:	

• Hur	bör	data	tillgängliggöras	till	slutanvändare	vid	införande	av	SSBI?	
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Syftet	med	 studien	är	 att	 ta	 fram	ett	 Jlertal	utmaningar	och	 faktorer	hur	verksamheter	 som	
beJinner	 sig	 i	 ett	 skede	 där	 de	 inför	 SSBI	 bör	 tillgängliggöra	 data	 för	 deras	 BI-användare.	
Genom	studien	kan	riktlinjer	erhållas	på	vad	för	faktorer	som	en	verksamhet	bör	fokusera	på	
vid	ett	sådant	införande.		

Studien	 genomförs	 via	 en	 fallstudie	 som	 involverar	 ett	 Jlertal	 intervjuer	 av	 respondenter	
anställda	på	ett	 ledande	 företag	 inom	Sverige	 som	konsulterar	 stora	verksamheter	att	 inom	
Business	 Intelligence	 och	 dessutom	 Self-Service	 BI.	 Samt	 en	 litteraturgranskning	 för	 att	 få	
ytterligare	fördjupning	inom	SSBI	domänen	i	hur	data	tillgängliggörs.	Resultatet	av	studien	är	
en	modell	 med	 diverse	 faktorer	 och	 utmaningar	 med	 tre	 huvudkategorier	 med	 tillhörande	
underkategorier	som	verksamheter	bör	fokusera	på	vid	tillgängliggörande	av	data	i	en	SSBI-
miljö.	
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2.	Bakgrundskapitel	
Detta	kapitel	ger	läsaren	den	teoretiska	bakgrund	som	krävs	för	att	få	en	djupare	förståelse	för	
det	ämne	som	studeras.	Alltså	en	övergripande	förklaring	på	fenomenet	Business	Intelligence(BI)		
samt	 den	 domän	 studien	 avhandlar	 i	 huvudsak,	 nämligen	 Self-Service	 BI(SSBI)	 samt	 dess	
kringliggande	faktorer.	

2.1	Traditionell	Business	Intelligence	
Redan	 på	 1960-talet	 använde	 organisationer	 sig	 av	 datoriserade	 transaktionsapplikationer	
även	 om	 organisationer	 på	 den	 tiden	 inte	 fokuserade	 till	 största	 del	 på	 just	 beslutsstöd.	
Rapporter	och	analyser	skapades	dock	på	den	data	som	genererades	via	dessa	applikationer	
redan	på	den	tiden,	fast	den	användes	inte	i	den	utsträckning	som	den	senare	gjordes	senare	
på	1960-talet	 (Wixom	&	Watson,	2010).	Vidare	 förklarar	Wixom	&	Watson	 (2010)	att	 tidigt	
under	1990-talet	myntade	en	Gartner(konsultföretag)-analytiker	 vid	namn	Howard	Dresner	
uttrycket	 Business	 Intelligence	 som	 en	 paraplyterm	 för	 att	 beskriva	 applikationer	 som	
fungerar	som	beslutsstöd,	 till	exempel	expertsystem,	exekutiva	 informationssystem(EIS)	och	
analytiska	 processapplikationer.	 Haupt,	 Scholtz	 &	 Calitz	 (2015)	 beskriver	 Business	
Intelligence	som	en	mängd	av	processer,	arkitekturer,	metoder	och	 teknologier	som	kan,	via	
rådata,	 generera	 viktig	 information	 som	 kan	 ligga	 till	 grund	 för	 eventuella	 strategiska	 och	
taktiska	beslut.		

BI	 skall,	 enligt	 Imhoff	&	White	 (2011),	 leverera	 rätt	 information	vid	 rätt	 tidpunkt	 som	skall	
ligga	till	grund	för	beslutsfattande	och	därav	kunna	effektivisera	beslutsfattande	som	i	sin	tur	
kan	ge	en	konkurrensfördel	mot	andra	organisationer.	BI	har	under	senare	tid	utvecklats	och	
används	till	en	större	utsträckning	än	tidigare	på	Jler	nivåer	inom	organisationer	än	tidigare.	
Beslut	 som	 fattas	 baserat	 på	 data	 som	 analyseras	 sker	 nu	 både	 på	 operativa	 nivåer	 samt	
strategiska	nivåer	(Alpar	&	Schulz,	2016).			

2.1.1	DePinitioner	av	Business	Intelligence	

Enligt	Wixom	&	Watson	(2010)	Jinns	det	ingen	universell	deJinition	av	Business	Intelligence,	
BI	deJinieras	vid	vissa	tillfällen	i	form	av	olika	applikationer	som	exempelvis	dashboards	eller	
produktiva	analyser.	Däremot	deJinierar	Wixom	&	Watson	(2010)	BI	ur	en	bredare	omfattning	
som	inkluderar	datainsamling,	datalagring,	datatillgång	samt	själva	analyseringsprocessen	där	
de	faktiska	insikterna	och	mönsterna	erhålls.		

Wixom	&	Watson	(2010)	deJinierar	Business	Intelligence	som	följande:	

”Business	intelligence	(BI)	is	a	broad	category	of	technologies,	
applications,	and	processes	for	gathering,	storing,	accessing,	and	
analyzing	data	to	help	its	users	make	better	decisions.”	(Wixom	&	

Watson,	2010,	s.14.).	

Azvine	 et	 al.	 (2006)	 deJinierar	 Business	 Intelligence	 i	 form	 av	 hur	 data	 kan	 fångas,	
tillgängliggöras	 och	 sedan	 göras	 begriplig	 för	 vidare	 analys	 och	 detta	 för	 att	 senare	 kunna	
förbättra	en	verksamhets	prestanda	med	hjälp	av	data.		

”BI	is	all	about	how	to	capture,	access,	understand,	analyze	and	turn	one	
of	the	most	valuable	assets	of	an	enterprise	—	raw	data	—	into	

actionable	information	in	order	to	improve	business	
performance.”	(Azvine	et	al.,	2006,	s.30.).		
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Det	både	Wixom	&	Watson	(2010)	och	Azvine	et	al.	(2006)	har	gemensamt	i	sina	deJinitioner	
av	 BI	 är	 att	 målet	 i	 slutändan	 är	 att	 optimera	 beslutsfattande	 inom	 de	 verksamheter	 som	
använder	 BI	 vilket	 i	 sin	 tur	 ger	 dom	 konkurrensfördelar	 som	 krävs	 i	 dagens	 ekonomiska	
klimat.	 Den	 deJinition	 som	 används	 i	 arbetet	 är	 den	Wixom	&	Watson	 (2010)	 beskriver	 då	
denna	involverar	teknologier,	applikationer	och	processer	som	samlar	in,	lagrar,	tillgängliggör	
och	analyserar	data	för	ett	ändamål,	vilket	är	att	optimera	beslutsfattande	för	organisationer.		

2.1.2	BI-arkitektur	

Det	Jinns	många	olika	variationer	av	arkitekturer	inom	BI,	olika	organisationer	använder	olika	
arkitekturer,	 däremot	 innehåller	 arkitekturerna	 i	 stor	 utsträckning	 samma	 komponenter.	
Figur	1	visar	en	sorts	BI	arkitektur	som	är	typisk	 inom	organisationer	som	använder	BI	där	
data	 hämtas	 från	 olika	 källsystem	 in	 i	 ett	 datalager	 där	 data	 är	 bearbetad	 och	 redo	 att	
användas	 av	 användare	 via	 applikationer	 för	 analys	 som	 kan	 leda	 till	 insikter	 (Wixom	 &	
Watson,	2006).	

Figur	1	BI-arkitektur	(Skapad	efter	Wixom	&	Watson,	2010)	

Figur	1	visar	att	all	data	kommer	från	olika	källsystem	som	till	exempel	enterprise	resource	
planning(ERP)-system	 och	 transaktions-system.	 Data	 kan	 dock	 utvinnas	 från	 Jler	 källor	 än	
dessa	system,	det	vill	säga	via	dokument,	e-post	samt	data	från	tredjepartssystem.	Data	som	
Jinns	i	dessa	källor	extraheras	för	att	senare	bearbetas	för	att	erhålla	konsekvent	datakvalitet,	
data	laddas	sedan	in	i	ett	datalager.	Detta	är	en	process	som	ofta	refereras	till	en	ETL-process,	
däremot	Jinns	det	ytterligare	sätt	för	ett	BI-system	att	ladda	in	information	i	ett	datalager	för	
vidare	analys.	På	analyssidan	av	Jigur	1	möjliggör	diverse	BI-applikationer	tillgången	till	den	
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data	 som	 laddats	 in	 i	 det	 tidigare	 nämnda	 datalagret.	 BI-applikationerna	 används	 av	
användare	som	analyserar	data	för	att	föra	de	mönster	som	möjligtvis	erhålls	under	analysen	
till	beslutsfattare	(Wixom	&	Watson,	2010).		

2.2	Self-Service	BI	
Till	 skillnad	 från	 traditionell	 Business	 Intelligence	 gör	 Self-Service	 BI(SSBI)	 det	 möjligt	 för	
slutanvändare	 utan	 de	 tekniska	 kunskaperna	 att	 få	 tillgång	 till	 data	 och	 därav	 kunna	 skapa	
egna	analytiska	 rapporter	utan	hjälp	 av	 en	 IT-avdelning.	 För	 att	 användningen	av	SSBI	 skall	
vara	möjlig,	som	i	sin	tur	leder	till	att	IT-avdelningar	frigörs	från	vissa	arbetsuppgifter,	måste	
användargränssnittet	 hos	 de	 applikationer	 som	 används	 av	 slutanvändarna	 vara	 enkla	 att	
använda	i	form	av	användarvänliga	och	intuitiva	applikationer	(Duy	vo	et	al.	2018).		

Weber	(2013)	beskriver	att	termen	SSBI	kan	vara	abstrakt	i	vissa	avseenden,	det	vill	säga	vad	
SSBI	faktiskt	är.	För	att	klargöra	detta	tillhandahåller	hen	tre	karaktäristiska	kännetecken	för	
SSBI,	dessa	är	att:		

• Inom	SSBI	bör	de	Jlesta	av	beslutsfattarna	inom	en	data-driven	organisation	ha	tillgång	till	
sökfrågor	och	BI-rapporter	som	i	sin	tur	kan	erbjuda	den	information	som	krävs	för	att	svar	
på	vardagliga	frågor	inom	organisationen.		

• Sökfrågorna	 och	 BI-rapporterna	 behöver	 också	 vara	 Jlexibla	 i	 form	 av	 Jiltrering-	 och	
sorteringsmöjligheter	samt	även	erbjuda	analyser	på	 Jlera	aggregationssnivåer	 för	resultat	
med	både	lägre	och	högre	detaljrikedom.		

• Om	beslutsfattare	behöver	djupare	analyser	krävs	möjligheten	 för	sådana	analyser	 i	 själva	
BI-verktygen	som	är	tillhandahållna	till	dessa	beslutsfattare.	Samt	att	vid	extremt	komplexa	
analyser	som	måste	genomföras	i	icke-uppkopplade	verktyg	som	till	exempel	kalkylbad	ska	
data	 kunna	 extraheras	 från	 tillgängliga	 BI-verktyg,	 beslutsfattarna	 skall	 alltså	 inte	 behöva	
hämta	data	direkt	från	datakällorna	via	komplexa	sökfrågor	eller	liknande	(Weber,	2013).		

2.2.1	DePinition	av	SSBI		

SSBI	kan	deJinieras	i	form	av	de	faciliteter	som	ingår	inom	traditionell	BI	till	den	skillnad	att	
användarna	 skall	 vara	 mer	 självgående	 utan	 att	 behöva	 förlita	 sig	 på	 exempelvis	 en	 IT-
avdelning.	 Huvudmålen	 för	 ett	 fungerande	 SSBI	 ändamål	 är	 alltså	 att	 tillhandahålla	 enkel	
tillgänglighet	 av	 källdata	 som	 sedan	 skall	 kunna	 användas	 för	 analys	 och	 tillhandahålla	
användarvänliga	 BI-verktyg.	 Samt	 simpelt	 införande	 av	 data	 warehouse-alternativ	 som	
exempelvis	externa	applikationer	och	molntjänster	som	är	enkla	att	underhålla.	När	dessa	mål	
uppnås	ger	SSBI	möjligheten	för	slutanvändare	att	genomföra	analyser	på	diverse	nivåer	som	
sedan	kan	leda	till	nya	insikter	(Imhoff	&	White,	2011).	

”The	facilities	within	the	BI	environment	that	enable	BI	users	to	become	
more	self-reliant	and	less	dependent	on	the	IT	organization.	These	

facilities	focus	on	four	main	objectives:	easier	access	to	source	data	for	
reporting	and	analysis,	easier	and	improved	support	for	data	analysis	
features,	faster	deployment	options	such	as	appliances	and	cloud	
computing,	and	simpler,	customizable,	and	collaborative	end-user	

interfaces.”	(Imhoff	&	White,	2011,	s.5).	
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DeJinitionen	ovan	beskriver	att	SSBI	bör	införas	för	att	möjliggöra	för	BI-användare	utan	eller	
med	 mindre	 tekniska	 kunskaper	 att	 ta	 egna	 beslut	 baserat	 på	 data	 utan	 hjälp	 från	 en	 IT-
avdelning.	 En	 av	 dessa	 faktorer	 som	 Imhoff	 &	 White	 (2011)	 beskriver	 är	 att	 lättare	
tillgängliggöra	 data	 för	 dessa	 användare,	 vilket	 är	 just	 detta	 som	 denna	 undersökning	
avhandlar.		

Logi	 Analytics	 (2015)	 har	 dock	 en	 kortare	 deJinition	 av	 SSBI	 där	 SSBI	 skall	 underlätta	 för	
beslutstagare	 att	 erhålla,	 dela,	 analysera	 och	 visualisera	 information	 utan	 en	 IT-avdelnings	
hjälp.		

”Self-service	BI	is	deRined	as	the	capabilities	of	a	software	tool	or	
application	that	empowers	business	users	to	analyze	data,	visualize	
insights,	and	obtain	and	share	information	in	the	form	of	reports	and	

dashboards,	without	the	help	of	IT.”	(Logi	Analytics,	2015,	s.4).	

Skillnaden	på	dom	två	deJinitionerna	är	att	vad	gällande	användare	har	Logi	Analytics	(2015)	
en	bredare	syn	på	användare	då	de	inte	inriktar	sig	på	endast	BI-användare	utan	alla	som	kan	
tänkas	använda	data	för	att	underlätta	deras	dagliga	arbete	i	jämförelse	med	Imhoff	&	White	
(2015).		Gemensam	nämnare	för	båda	deJinitionerna	är	dock	att	de	strävar	efter	att	underlätta	
för	beslutstagare	att	ta	del	av	information	och	ta	beslut	utan	hjälp	av	en	IT-avdelning.		

På	grund	av	att	 Imhoff	&	White	 (2011)	har	en	 tydligare	och	mer	konkret	deJinition	av	SSBI	
gjordes	valet	att	använda	just	den	deJinitionen	av	SSBI	i	denna	undersökning.	DeJinitionen	av	
BI-användare	 i	denna	rapporten	är	dock	alla	användare	som	kan	tänkas	behöva	 information	
genererar	 från	 både	 interna	 och	 externa	 källor	 för	 att	 senare	 använda	 informationen	 som	
underlag	för	framtida	beslut.		

2.2.2	Nivåer	av	SSBI	

Alpar	&	Schulz	(2016)	beskriver	att	det	Jinns	olika	nivåer	av	SSBI	en	organisation	kan	uppnå.	
Dessa	beskrivs	i	form	av:	Användning	av	information,	skapande	av	information	och	skapande	
av	informationsresurser.		

Användning	av	information	

Den	 lägsta	 nivån	 av	 SSBI	 där	 användare	 får	 tillgång	 till	 redan	 beJintlig	 data	 och	 rapporter.	
Denna	 nivå	 är	 anpassad	 för	 de	 användare	 med	 mindre	 tekniska	 kunskaper	 samt	 att	
avancerade	verktyg	ej	krävs.	Data	och	rapporter	som	tillhandahålls	till	användarna	erhåller	en	
mer	 grundläggande	 nivå,	 om	 mer	 djupgående	 analyser	 krävs	 räcker	 denna	 grundläggande	
nivån	och	då	kan	en	IT-avdelning	behöva	kopplas	in	(Alpar	&	Schulz,	2016).		

Skapande	av	information	

På	nästa	nivå	av	SSBI	får	användare	tillgång	till	data	på	lägsta	granualiritetsnivån	direkt	från	
de	system	som	genererar	data	och	sedan	utifrån	det	skapa	egen	information	som	kan	ligga	i	
grund	för	eventuella	framtida	beslut.	På	denna	nivå	är	tanken	alltså	att	användare	med	mindre	
tekniska	kunskaper	skall	kunna,	till	en	viss	grad,	välja	ut	data	direkt	från	källsystem	utan	hjälp	
från	en	användare	med	mer	tekniska	kunskaper	som	till	exempel	en	IT-avdelning.	Denna	nivå	
av	SSBI	medför	dock	risker	i	form	av	den	frihet	som	användare	utan	de	tekniska	kunskaperna	
får,	arbetssättet	kan	leda	till	att	felaktig	data	hämtas	och	underlagen	för	beslut	blir	då	felaktiga	
valet	därefter	kan	leda	till	felaktiga	beslut	(Alpar	&	Schulz,	2016).		
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Skapande	av	informationsresurser	

På	den	sista	och	högsta	nivån	av	ett	lyckat	införande	av	SSBI	leder	till	ytterligare	frihet	i	form	
av	vilka	källor	användare	kan	hämta	sin	data	ifrån.	Vid	användning	av	traditionella	BI-system	
samlas	data	ofta	in	från	olika	källor,	det	vill	säga	både	interna	samt	externa	källor.	Denna	nivån	
ger	 alltså	 användare	 möjligheten	 att	 hämta	 data	 som	 ännu	 inte	 har	 bearbetats	 av	 en	 IT-
avdelning	från	Jlera	källor.	Även	på	denna	nivån	skapas	en	problematik	på	grund	av	den	den	
frihet	 som	användarna	erhåller.	Eftersom	användarna	 får	möjlighet	 att	hämta	och	analysera	
data	 som	 inte	 har	 bearbetas	 kan	 kvaliteten	 på	 den	 data	 som	 analyseras	 variera	 och	 därav	
skarp	felaktiga	underlag	för	framtida	beslut	(Alpar	&	Schulz,	2016).	

2.2.3	Roller	inom	SSBI	

Inom	SSBI	deJinieras	ofta	användare	inom	två	olika	rolltyper,	dels	”Power	user”	samt	”Casual	
user”.	 Casual	 user,	 vilket	 i	 vissa	 fall	 kan	 vara	 verkställande	 chefer	 eller	 vanliga	 arbetare,	
använder	data	i	deras	vardagliga	arbete	fast	utan	djupare	analyser.	De	behöver	snabb	tillgång	
till	data	angående	processer	 inom	organisationen	som	de	ansvarar	över,	detta	 för	att	kunna	
rättfärdiga	 sina	 eventuella	 beslut	 inom	dessa	 processer.	 De	 behöver	 ha	 tillgång	 till	 data	 via	
exempelvis	 webbläsare,	 mobila	 plattformar	 samt	 också	 när	 de	 opererar	 utan	 uppkoppling.	
Casual	users	bör	endast	ha	tillgång	till	data	som	är	relevant	för	just	dem	och	går	sällan	djupare	
och	analyserar	data	som	ej	är	relevant	för	att	erhålla	nya	insikter	(Eckerson,	2014).	

En	Power	user,	som	oftast	består	av	datavetare	och	affärsanalytiker,	är	anställda	för	att	endast	
tillgängliggöra,	bearbeta,	modellera,	analysera	och	dela	data.	Power	users	är	ofta	data	experter	
som	använder	deras	kunskap	inom	organisationen	samt	dess	affärsprocesser	och	utifrån	det	
generera	data	som	sedan	kan	utnyttjas	för	att	hitta	nya	insikter.	Den	data	de	använder	utvinns	
allt	 som	 oftast	 ifrån	 alla	 sorts	 system	 som	 Jinns	 tillgängliga	 inom	 organisationen.	 Den	 data	
som	Power	users	hämtar	tillgängliggörs	sedan,	av	Power	users,	till	de	tidigare	nämnda	Casual	
users	i	form	av	exempelvis	Jlexibla	dashboards	som	sedan	kan	analyseras	av	Casual	users	som	
kan	 ligga	 till	 grund	 för	 eventuella	 beslut	 och	 insikter	 (Eckerson,	 2014).	 ”Casual	 users”	 kan,	
eftersom	 de	 är	 ämnade	 att	 använda	 den	 data	 som	 förbereds	 av	 ”Power	 users”,	 ses	 som	
”slutanvändare”	inom	SSBI	och	”Power	users”	kan	ses	som	experter.	

2.2.4	Fokusområden	inom	SSBI	

Imhoff	&	White	(2011)	beskriver	fyra	olika	fokusområden	inom	SSBI.	De	fokusområden	som	
beskrivs	 är	 att	 göra	 BI-resultat	 enkla	 att	 konsumera	 och	 förbättra,	 gör	 BI-verktyg	 enkla	 att	
använda,	 gör	Data	warehouse-lösningar	 snabba	 att	 införa	 samt	 enkla	 att	 underhålla	 och	 att	
göra	data	lättillgänglig.	

Gör	BI-resultat	enkla	att	konsumera	och	reformera	

Användare	 måste	 kunna	 förstå	 vad	 den	 information	 som	 blir	 presenterad	 för	 dem	 faktiskt	
betyder.	Vid	användning	av	SSBI	måsta	data	var	enkel	att	ha	tillgång	till	samt	att	data	bör	vara	
enkel	 att	 dela.	 Användare	 behöver	 också	 kunna	 personiJiera	 sina	 dashboards,	 alternativt	
automatiserade	 funktioner	 där	 information	 erhålls	 vid	 relevant	 tillfälle	 (Imhoff	 &	 White,	
2011).		

Gör	BI-verktyg	enkla	att	använda	

Förutom	att	själva	resultatet	måste	vara	enkla	att	konsumera	och	reformera	krävs	det	också	
att	dom	verktyg	som	används	för	att	skapa	dessa	resultat	är	enkla	att	använda.	Verksamheter	
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som	utvecklar	BI-verktyg	har	bearbetat	 sina	verktyg	 i	många	år	och	stort	 fokus	har	 faktiskt	
legat	 på	 att	 göra	 deras	 applikationer	 enkla	 att	 använda,	 och	 detta	 har	 i	 de	 Jlesta	 fall	 också	
lyckats.	 Utvecklarnas	 fokus	 på	 enkelhet	 har	 kommit	 att	 vara	 en	 av	 dom	 stora	
framgångsfaktorer	inom	SSBI	domänen.	Detta	möjliggör	för	användare	med	mindre	erfarenhet	
att	 skapa	 grundliga	 rapporter	 samt	 även	 användare	 med	 mer	 erfarenhet	 att	 skapa	 mer	
avancerade	rapporter	och	erhålla	underlag	för	framtid	beslut	(Imhoff	&	White,	2011).		

Gör	Data	Warehouse-lösningar	snabba	att	införa	och	enkla	att	underhålla	

Vid	införande	av	SSBI	kan	alternativa	distributionstekniker	av	data	vara	intressanta	på	grund	
av	 den	 extrema	 databearbetningen	 som	 sker,	 samt	 för	 att	 reducera	 kostnader	 och	 förkorta	
svarstider.	 Detta	 är	 enligt	 Imhoff	 &	 White(2011)	 viktigt	 för	 att	 säkerställa	 att	 SSBI-miljön	
erhåller	 en	 viss	 stabil	 prestanda	 samt	 en	 viss	 skalbarhet	 för	 komplexa	 samt	 tungrodda	
analyser	med	höga	datavolymer.		

Gör	data	lättillgänglig		

Imhoff	 &	 White(2011)	 beskriver	 att	 deras	 respondenter	 under	 genomförda	 intervjuer	 har	
varit	noga	med	att	uttrycka	sig	att	det	viktigaste	av	allt	är	att	data	faktiskt	är	tillgängligt,	om	
detta	 inte	 är	möjligt,	 spelar	 inget	 annat	någon	 roll.	 Till	 skillnad	 från	 traditionell	BI	 behöver	
inte	 all	 data	 som	 erhålls	 inom	 SSBI	 beJinna	 sig	 i	 ett	 datalager,	 användare	 behöver	 också	 få	
tillgång	till	extern	data	såsom	väderrapporter,	geograJi,	demograJi	samt	psykograJi	utan	hjälp	
från	 en	 IT-avdelning.	 SSBI	 kan	 också	 kräva	 att	 alla	 typer	 av	 data	 tillgängliggörs	 för	
slutanvändare,	det	vill	säga	inte	bara	traditionell	strukturerad	data	utan	också	ostrukturerad	
data,	såsom	e-post,	kommentarer	eller	till	och	med	data	genererat	av	sociala	medier	(Imhoff	&	
White,	2011).		

IT-avdelningens	 primära	 jobb	 är	 att	 skapa	 en	 infrastruktur	 som	möjliggör	 ett	 fritt	 Jlöde	 för	
data	från	diverse	möjliga	källor.	IT-avdelning	kan,	efter	en	lyckad	implementering	av	en	sådan	
infrastruktur,	 övervaka	 tillgängligheten	 samt	 hur	 data	 utnyttjas	 för	 att	 se	 om	 data	 faktiskt	
utnyttjas	 till	 sin	 maximala	 förmåga.	 IT-avdelning	 kan	 också	 därefter	 säkerställa	 diverse	
säkerhets-	och	 integritetsaspekter	kring	den	data	som	tillgängliggörs	och	även	kontinuerligt	
vara	till	hands	för	slutanvändare	vid	frågor	samt	förbättringsförslag	(Imhoff	&	Whte,	2011).		

Även	Lennerholt,	van	Laere	&	Söderström	(2018)	uttrycker	att	användare	måste,	enkelt	och	
självständing,		kunna	få	tillgång	till	både	strukturerad	data	såsom	ostrukturerad.	
Användare	behöver,	och	det	till	stor	utsträckning	fritt	på	användares	begäran,	få	tillgång	data	
som	genererats	från	olika	källor	för	att	sedan	kunna	analysera,	skapa	och	modiJiera	rapporter	
som	sedan	kan	 resultera	 i	nya	 insikter.	 Inom	 traditionell	BI	 tillhandahåller	 expertanvändare	
BI-lösningar	till	slutanvändare,	detta	är	ofta	tidskrävande.	En	av	dom	stora	utmaningarna	är	
som	 sagt	 att	möjliggöra	 tillgången,	 på	 ett	 enkelt	 och	 snabbt	 sätt,	 direkt	 till	 slutanvändaren.	
(Lennerholt,	van	Laere	&	Söderström,	2018).		

2.2.5	Varför	införa	SSBI?	

Weber(2013)	 förklarar	 varför	 en	 organisation	 som	 använder	 ett	 traditionellt	 BI-system	 bör	
införa	 SSBI.	 En	 primär	 fördel	 med	 SSBI	 är	 att	 det	 utesluter	 en	 viss	 Jlaskhals	 i	 form	 av	 IT-
avdelningen	 när	 beslut	 behöver	 tas.	 Detta	 för	 med	 sig	 ytterligare	 fördelar	 i	 form	 av	 de	
konkurrensfördelar	 som	möjliggörs	på	 grund	av	det	mer	 agila	beslutsfattande	 som	SSBI	 för	
med	 sig.	 SSBI	 kan	 också	 minska	 frustationen	 hos	 de	 användarna	 som	 använder	 data	 samt	
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större	avkastning	på	de	data-drivna	beslut	om	som	tas.	Samt	dessutom	ge	bättre	resultat	på	
den	mer	uppdaterade,	relevanta	och	korrekta	data	som	möjliggörs.		

�9



3.	Problemområde	

På	 grund	 av	 dagens	 ekonomiska	 klimat	 blir	 organisationer	 tvungna	 att	 använda	 BI	 för	 att	
kunna	 ta	 både	 smarta	 och	 snabba	 beslut.	 Anställda	 inom	 organisationer	 som	 använder	 BI	
behöver	då	högre	tillgång	till	viktig	data	vid	det	rätta	tillfället	samt	i	rätt	format	för	att	sådana	
beslut	skall	kunna	tas	i	god	tid	(Imhoff	&	White,	2011).			

Idag	 används	 Business	 Intelligence	 av	 många	 företag	 och	 organisationer	 för	 att	 skapa	
underlag	 till	 att	 diverse	 beslut	 skall	 kunna	 tas	 i	 tid	 (Lennerholt,	 van	 Laere	 &	 Söderström	
2018).	 Vid	 användning	 av	 traditionell	 Business	 Intelligence	 skapas	 ett	 förhållande	 mellan	
diverse	 användare	 baserat	 på	 frågor	 och	 svar.	 Det	 vill	 säga	 i	 form	 av	 att	 vanliga	 BI-
användare(slutanvändare)	 vill	 undersöka	 en	 domän	 och	 därefter	 skapar	 en	 förfrågan	 om	
exempelvis	en	rapport	som	kan	visualisera	det	som	skall	undersökas.	Detta	på	begäran	av	den	
vanliga	användaren	till	de	användarna	som	har	mer	avancerade	kunskaper	och	dom	tekniska	
möjligheterna(expertanvändare)	att	ta	fram	data	som	skall	 ligga	till	grund	för	exempelvis	en	
rapport.	Detta	kan	då	leda	till	att	de	användarna	med	avancerade	kunskaper	blir	en	Jlaskhals	i	
processen	och	det	underlag	som	krävs	vid	beslutstagande	kan	erhållas	försent	och	den	aktion	
som	skulle	kunna	genomföras	blir	inaktuell	(Lennerholt,	van	Laere	&	Söderström	2018).	

På	grund	av	konstant	 förändring	 inom	en	organisation	 i	vad	 för	 insikter	som	bör	analyseras	
samt	att	IT-avdelningar	ofta	ej	kan	erbjuda	data	som	krävs	för	att	analyseras	sådana	insikter	i	
tid,	 krävs	 det	 av	 verksamheter	 att	 sträva	 efter	 en	 SSBI-miljö.	 Slutanvändare	 inom	 dagens	
moderna	organisationer	vill	skapa	egna	rapporter	för	att	kunna	upplysa	dom	tidigare	nämnda	
insikterna,	därav	krävs	det	att	tillgången	av	data	är	enkel	och	snabbtillgänglig(Imhoff	&	White,	
2011).	
	 	
Om	slutanvändare	inte	kan	få	åtkomst	till	data	försvinner	hela	syftet	med	det	beslutsunderlag	
som	 BI	 skapar,	 oavsett	 domänen	 slutanvändaren	 beJinner	 sig	 i	 det	 vill	 säga	 traditionell	
Business	 Intelligence	eller	SSBI.	 Skillnaden	dock	är	att	 inom	SSBI	behöver	 inte	all	data	vara	
tillgänglig	 för	 alla	 användare,	 utan	 data	 kan	 avgränsas	 till	 den	 grad	 som	 slutanvändaren	
behöver	för	att	skapa	beslutsunderlag	(Imhoff	&	White,	2011).			

Slutanvändare	kräver	alltså	snabb	tillgänglighet	av	data	för	att	kunna	övervaka	processer	som	
de	 har	 ansvar	 för,	 detta	 för	 att	 snabbt	 kunna	 ta	 beslut	 som	 berör	 de	 tidigare	 nämnda	
processerna.	 Användare	 bör	 endast	 erhålla	 information	 som	 är	 relevant	 för	 just	 den	
användaren,	detta	för	att	möjliggöra	ett	fokus	för	användaren	att	inte	lägga	för	mycket	tid	på	
analyser	 och	 hitta	 nya	 mönster	 samt	 insikter	 då	 andra	 uppgifter	 också	 måste	 genomföras	
(Eckerson,	2014).	

SSBI	gör	det	möjligt	för	vanliga	användare	att	vara	mer	självständiga	och	ledtiderna	i	form	av	
förfrågningar	och	svar	kan	skalas	bort.	Därav	kan	den	tidigare	nämnda	Jlaskhalsen	skalas	bort	
och	chansen	att	beslut	kan	tas	i	tid	ökar	(Lennerholt,	van	Laere	&	Söderström	2018).	För	att	
kunna	 implementera	 SSBI	 krävs	 användarvänliga	 och	 snabba	 applikationer	 för	 att	 icke-
tekniska	användare	skall	kunna	använda	applikationen,	användaren	bör	också	erhålla	en	hög	
tillgång	till	eventuell	data	för	att	kunna	bedriva	en	SSBI-användning	(Duy	vo	et	al.	2018).		

Olika	nivåer	av	SSBI	har	deJinierats,	i	form	av	vilken	nivå	slutanvändare	är	självgående	i	hur	de	
kan	 skapa	 rapporter	 baserat	 på	 exempelvis	 olika	 nivåer	 av	 datatillgänglighet	 eller	 att	 de	
endast	kan	genomföra	småförändringar	på	redan	skapta	rapporter	av	expertanvändare.	Inom	
traditionell	 användning	av	BI	kommer	ofta	data	 från	olika	datakällor	och	 sammanställs	 i	 en	
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gemensam	 källa	 som	 data	 sedan	 kan	 hämtas	 ifrån.	 Vid	 en	 högre	 användningsnivå	 av	 SSBI	
kräver	 olika	 slutanvändare	 olika	 data,	 detta	 gör	 processen	 för	 dataförberedelse	 till	 en	 stor	
utmaning.	 En	 möjlighet	 är	 att	 expertanvändare	 kan,	 via	 återanvändbara	 komponenter,	
kombinera	olika	funktioner.	Då	kan,	på	grund	av	dataförberedelsen,	olika	data	från	olika	käller	
enkelt	 sammanvävas	 via	 enkla	 drag	 &	 drop-funktioner	 av	 slutanvändaren	 (Alpar	 &	 Schulz,	
2016).	 Att	 införa	 SSBI	 kan	 ses	 som	 att	 när	 en	 organisation	 börjar	 bruka	 SSBI,	 alltså	 när	 en	
organisation	erhåller	de	kännetecken	som	SSBI	ofta	kännetecknas	av.	

På	senare	tid	har	både	mängden	på	data	samt	hastigheten	den	kommer	in	ökat	i	en	otrolig	fart.	
Stora	 mängder	 data	 analyseras	 och	 lagras	 på	 både	 data	 warehouse	 samt	 experimentella	
datalager	 för	vidare	komplexa	och	kontinuerliga	analyser.	Det	 Jinns	många	 intressanta	olika	
sorters	data,	såsom	data	som	kan	ligga	till	underlag	för	både	strategiska	och	taktiska	beslut.	
Denna	 data	 måste	 enkelt	 kunna	 tillgängliggöras	 för	 användare	 vilket	 är	 en	 av	 dom	 stora	
utmaningarna	vid	införande	av	SSBI	(Zaghloul,	Ali-Eldin	&	Salem,	2013).		

Det	Jinns	i	huvudsak	två	utmaningar	vid	införande	av	SSBI,	dels	tillgången	och	användandet	av	
data	samt	självständiga	användare	som	ej	kräver	hjälp	av	användare	med	tekniska	kunskaper.		
Utmaningarna	med	själva	tillgången	och	användningen	av	data	kan	delas	upp	i	sex	olika	sub-
kategorier,	det	vill	säga	att:	

• Att	 göra	 tillgången	 samt	 användningen	 av	 data	 enkel	 är	 en	 stor	 utmaning,	 detta	 eftersom	
slutanvändarna	 ska	 självgående	 kunna	 använda	 data	 som	 genererats	 av	 organisationens	
olika	 datakällor	 fritt	 utan	 en	 IT-avdelnings	 hjälp	 för	 att	 kunna	 hitta	 egna	 insikter.	
Slutanvändare	 skall	 också	 få	 möjlighet	 att	 få	 tillgång	 till	 både	 strukturerad	 data	 och	
dessutom	ostrukturerad	data,	det	vill	säga	data	e-post,	kommentarer	eller	till	och	med	data	
genererat	 av	 sociala	 medier	 Tidigare	 forskning	 har	 tytt	 på	 att	 användare	 ofta	 saknar	
möjligheten	 att	 använda	 data	 på	 ett	 fritt	 och	 enkelt	 sätt	 utan	 hjälp	 från	 expertanvändare	
eller	 IT-avdelningar.	 Organisatoriska	 processer	 som	 främjar	 modiJieringar	 av	
standardiserade	 rapporter	 (Lennerholt,	 van	 Laere	 &	 Söderström	 2018;	 Imhoff	 &	 White,	
2011).	

• Att	identiJiera	kriterier	för	den	data	som	skall	användas	ses	också	som	en	stor	utmaning,	det	
vill	säga	att	det	är	svårt	att	se	till	att	den	data	som	tillhandahålls	också	erhåller	den	kvalitet	
och	relevans	som	krävs	för	en	vidare	analys(Lennerholt,	van	Laere	&	Söderström	2018).		

• Ytterligare	en	utmaning	är	att	rätt	sökfrågor	används	när	en	slutanvändare	själv	skall	erhålla	
data	utan	 en	 expertanvändares	hjälp,	 om	data	 från	 två	 olika	 källor	 hämtas	 och	dessa	 inte	
sammanvävs	 korrekt	 kan	 det	 leda	 till	 att	 analysen	 som	 senare	 genomförs	 blir	
felaktig(Lennerholt,	van	Laere	&	Söderström	2018).		

• En	 annan	 utmaning	 är	 att	 organisationen	 försäkrar	 sig	 om	 säkerheten,	 integriteten	 vid	
distributionen	av	data,	alltså	att	 inte	tillgängliggöra	data	till	obehöriga	användare	som	kan	
leda	till	eventuell	skada	för	organisationen(Lennerholt,	van	Laere	&	Söderström	2018).		

• Att	förbereda	data	inför	analys	i	form	exempelvis	enkel	datahantering	för	slutanvändare	vid	
skapande	 av	 rapporter	 för	 att	 få	 insikter	 är	 också	 en	 stor	 utmaning	 vad	 gällande	
datahanterings-domänen	inom	SSBI(Lennerholt,	van	Laere	&	Söderström	2018).		

• Den	sista	utmaningen	är	att,	vid	 implementering	av	SSBI,	är	det	också	viktigt	att	deJiniera	
diverse	 policier	 för	 all	 datahantering.	 Till	 exempel	 hur	 data	 görs	 tillgänglig,	 vem	 som	har	
tillgång	 samt	 en	 standardiserad	 nivå	 av	 kvalitet	 hos	 all	 data	 för	 att	 kunna	 genomföra	 de	
tidigare	nämnda	analyser	(Lennerholt,	van	Laere	&	Söderström	2018).	
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En	 SSBI-miljö	 bör	 struktureras	 på	 det	 sätt	 att	 slutanvändare	 inte	 påverkas	 hur	 data,	 rent	
fysiskt,	 faktiskt	 är	 lagrad	 eller	 veta	 varför	 data	 är	 lagrat	 på	 ett	 sådant	 sätt.	 Dimensionella	
modeller	 av	 datalager	 erhåller	 en	 komplex	 nivå	 till	 en	 viss	 grad	 i	 form	 av	 surrogat	 nycklar,	
tidstämplar,	sammanvävda	tabeller	etc	som	bör	vara	undangömda	för	slutanvändaren.			

Huvudmålet	för	en	IT-avdelning	vid	införande	av	SSBI	är	att	anta	sig	en	roll	att	göra	det	möjligt	
för	 slutanvändare	 att	 uppnå	 uppsatta	mål	 genom	 att	 föra	 dom	mot	 att	 analysera	 rätt	 data,	
detta	för	att	få	ut	det	mesta	utav	användningen	av	BI-verktygen.	Slutanvändare	söker	ständigt	
ny	källdata	som	kan	användas	för	analys,	om	slutanvändare	tvingas	att	vänta	på	att	ny	källdata	
adderas	 till	 det	 existerande	 datalagret.	 Big	 data	 lakes	 och	 cloud-baserade	 datalager	 är	 två	
begrepp	 som	 växer	 fram	 på	 grund	 av	 den	 mer	 vida	 exponeringen	 av	 varierande	 data.	
Dessvärre	Jinns	det	en	viss	bristande	aspekt	kring	datahanteringen	i	den	delen	att	kvaliteten	
och	 följdriktigheten	av	datan	 inte	kan	 försäkras.	 	En	av	 fördelarna	med	att	ha	en	mogen	BI-
miljö	med	tillhörande	datalager	är	att	ha	en	uppdaterat	och	sammanvävt	semantiskt	lager	som	
sedan	SSBI	också	kan	dra	nytta	av.	Dock	kan	de	BI-verktyg	som	används	kan	skapa	problem	
vid	 underhåll	 och	 införande	 av	 ett	 semantiskt	 lager.	 En	 verksamhet	 behöver	 se	 över	 redan	
existerande	BI-lösningar	samt	de	erhållna	semantiska	lager	av	datalager	för	att	försäkra	sig	att	
det	 kan	 användas	 för	 en	 ad	 hoc-	 och	 SSBI-miljö.	 Dataförberedelser	 är	 en	 stor	 nyckel	 när	
organisationer	 skall	 balansera	 BI-styrningen	 och	 SSBI-kapabiliteten.	 För	 att	 undvika	
eventuella	fallgropar	inom	dataförberedelser	vid	införande	av	SSBI	rekommenderar	TDWI	en	
centraliserad	meta	data-struktur	samt	en	gemensam	syn	på	hur	dataförberedelser	bör	te	sig	
för	att	kunna	uppnå	en	viss	nivå	av	repeterbarhet	av	den	data	som	beJinner	sig	 i	datalagret	
(Stodder,	2017).			

Att	 hämta	 existerande	 data,	 samt	 att	 skapa	 nya	 vyer	 av	 data,	 är	 svårt	 för	 slutanvändare	 på	
grund	av	komplexiteten	och	variationen	av	hur	data	struktureras.	Experter	skapar	därav	ofta,	
som	 tidigare	 nämnt,	 semantiska	 lager	 som	 möjliggör	 en	 enklare	 presentation	 av	 data	
strukturen	i	from	av	en	plattare	bild	av	den	komplexa	strukturen,	även	om	strukturen	i	själva	
verket	 är	 strukturerat	med	multi-dimensionella	 strukturer.	 Ett	 sätt	 att	 skapa	 ett	 semantiskt	
lager	är	via	data	virtualization	som	kan	möjliggöra	ett	användarvänligt	gränssnitt	för	den	data	
som	bör	analyseras.	Detta	endast	då	 för	att	 skapa	ett	virtuellt	 lager	och	därav	 inte	hur	data	
faktiskt	lagras	rent	fysiskt.	Tidigare	har	prestandaaspekter	varit	en	negativ	faktor	kring	data	
virtualization,	vilket	har	en	stor	påverkan	på	just	en	SSBI-miljö	eftersom	rätt	data	då	skall	vara	
tillgängligt	snabbt	och	vid	rätt	tidpunkt	och	därav	kanske	inte	är	det	rätta	alternativet.		
I	 dagsläget	 Jinns	 inget	 konkret	 best-practice	 recept	 hur	 data	 bör	 tillgängliggöras	 för	 att	
slutanvändare	i	sin	tur	skall	kunna	analysera	data,	utan	detta	undersöks	i	dagsläget	(Alpar	&	
Schulz,	2016).	

Ett	 sätt	 att	 skapa	 ett	 semantiskt	 lager	 är	 via	 data	 virtualization	 som	 kan	 möjliggöra	 ett	
användarvänligt	gränssnitt	för	den	data	som	bör	analyseras.	Detta	endast	då	för	att	skapa	ett	
virtuellt	 lager	 och	 därav	 inte	 hur	 data	 faktiskt	 lagras	 rent	 fysiskt.	 Tidigare	 har	 prestanda	
aspekter	varit	en	negativ	faktor	kring	data	virtualization,	vilket	har	en	stor	påverkan	på	just	en	
SSBI-miljö	eftersom	rätt	data	då	skall	vara	tillgängligt	snabbt	och	vid	rätt	tidpunkt	och	därav	
kanske	inte	är	det	rätta	alternativet	(Alpar	&	Schulz,	2016).	

Enligt	Logi	Analytics	(2015)	erhåller	endast	22%	av	slutanvändare	den	data	som	behövs	vid	
rätt	tillfälle.	Detta	tyder	på	att	införa	SSBI	inte	är	såpass	enkelt	som	det	kan	framstå	att	vara,	i	
synnerhet	vad	det	gäller	datatillgängligheten	(Lennerholt,	van	Laere	&	Söderström	2018).		

För	 att	 bredda	 kunskapen	 angående	 vilka	 faktorer	 som	 påverkar	 hur	 verksamheter	
tillgängliggör	 data	 vid	 införande	 av	 Self-Service	 BI	 behövs	 rekommendationer	 baserat	 på	
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empiriskt	material	och	tidigare	forskning	erhållas.	Att	tillgängliggöra	data	har	visats	inte	vara	
så	 lätt	 som	 det	 kan	 verka,	 samt	 att	 det	 inte	 Jinns	 ett	 självklart	 val	 av	 ett	 sätt	 att	 faktiskt	
genomföra	ett	 tillgängliggörande	av	data,	därav	krävs	mer	studier	kring	vad	organisationer/
verksamheter	 bör	 ta	 i	 beaktning	 vad	 gällande	 ett	 införande	 av	 SSBI.	 I	 nuläget	 Jinns	 inga	
tidigare	empiriska	studier	som	endast	fokuserar	på	hur	data	bör	tillgängliggöras	vid	införande	
av	SSBI.		

3.1	Frågeställning	

Denna	studie	kommer	alltså	avhandla,	baserat	på	argumentationen	ovan,	hur	organisationer	
vid	eventuell	 införing	av	SSBI	bör	hantera	 tillgängliggörande	av	data	 för	 att	 användare	med	
mindre	 tekniska	 kunskaper	 skall	 kunna	 genomföra	 egna	 analyser	 på	 egen	 hand	 utan	
expertanvändare.	 Varför	 då	 inte	 hämta	 all	 data	 och	 tillgängliggöra	 den	 för	 slutanvändare?	
Enligt	Eckerson(2014)	bör	slutanvändare	endast	erhålla	information	som	är	relevant	för	just	
en	användaren.	Att	tillgängliggöra	all	data	för	alla	användare	påverkar	också	prestandan	hos	
det	datalager	som	slutanvändarna	i	sin	tur	hämtar	data	ifrån,	vilket	påverkar	slutanvändarens	
beslutsfattande	då	de	kräver	snabb	tillgänglighet	i	alla	situationer	(Eckerson,	2014).		

Problemområdet	resulterar	i	frågeställningen:		

• Hur	bör	data	tillgängliggöras	till	slutanvändare	vid	införande	av	SSBI?	

3.2	Avgränsningar	

Denna	studie	kommer	inte	fokusera	på	front-end	verktyg	och	applikationer,	d	v	s	exempelvis	
funktionella	 fördelar	 hos	 visualiserings-verktyg.	 Samt	 studien	 kommer	 endast	 samla	 in	
empiriskt	 material	 från	 respondenter	 med	 insyn	 inom	 den	 domän	 som	 studeras,	 d	 v	 s	
datatillgänglighet	samt	dataförberedelse	vid	implementering	av	Self-Service	BI.		

3.3	Förväntat	resultat	

Förväntade	resultatet	av	denna	studie	är	vilka	faktorer	och	utmaningar	som	verksamhet	bör	
fokusera	 på	 på	 och	 ta	 i	 beaktning	 vid	 införande	 av	 en	 SSBI-miljö.	 Alltså	 skall	 resultatet	 av	
studien	kunna	 ligga	 till	 grund	 för	 en	organisations	 införande	eller	utveckling/förbättring	av	
Self-Service	BI-användning.	Ingen	tidigare	studie	har	tidigare	fokuserat	på	just	på	aspekterna	
datatillgänglighet	och	dataförberedelse	inför	domänen	SSBI.		
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4.	Metod	
I	detta	kapitel	kommer	den	metod	presenteras	som	används	för	att	besvara	den	frågeställningen	
som	 rapporten	 avhandlar.	 Därav	 presenteras	 först	 den	 valda	 metodansatsen	 samt	 därefter	
arbetet	kring	datainsamling	samt	analys	av	empiriskt	material.		

4.1	Kvalitativ	metodansats	
För	att	säkerställa	kvaliteten	hos	en	vetenskaplig	studie,	vid	genomförande	av	en	sådan,	bör	
den	stöttas	av	en	tidigare	beprövad	vetenskaplig	metod	(Berndtsson	et	al.	2018).	Det	 Jinns	 i	
huvudsak	två	olika	metodansatser,	kvalitativ	och	kvantitativ	forskningsmetod.		

Den	kvalitativa	metodansatsen	grundar	sig	i	samhällskunskap	då	den	till	störst	del	är	till	 för	
att	 får	 en	djupare	 förståelse	 inom	en	domän,	 och	 inte	 att	 generera	 en	 förklaring	 till	 en	 viss	
domän.	 Kvalitativ	metodansats	 förknippas	 ofta	med	 fältarbete	 samt	 analys	 av	 ett	 begränsat	
antal	delar	av	en	organisation,	genomförs	 i	huvudsak	med	hjälp	av	observationer,	dokument	
samt	öppna	intervjuer	(Patton,	2015).		

4.2	Fallstudie		
Frågeställningen	har	bearbetas	med	hjälp	av	en	fallstudie	som	grund.	Fallstudien	består	först	
av	 en	 litteraturgranskning	 för	 att	 erhålla	 en	 djupare	 förståelse	 inom	 domänens	 kritiska	
punkter	kring	datatillgänglighet.	Karakteriserande	för	en	fallstudie	är	att	undersöka	endast	ett	
eller	ett	fåtal	fall,	detta	möjliggör	att	få	en	mer	detaljerad	bild	av	ett	visst	fenomen.	

Att	genomföra	en	fördjupning	inom	domänen	via	en	litteraturgranskning	är	en	vital	del	vid	ett	
akademiskt	arbete	då	detta	skapar	en	stabil	grund	som	sedan	de	nya	kunskaperna	kan	stå	på	
(Webster	&	Watson,	2002).	För	att	berika	studien	med	empiriskt	material	kommer	intervjuer	
ske	med	konsulter	från	ett	företag	som	dagligen	arbetar	med	införande	och	underhåll	av	Self-
Service	 BI.	 Vidare	 kommer	 den	 information	 som	 samlas	 in	 via	 litteraturgranskning	 och	
intervjuer	analyseras	för	att	sedan	generera	ett	slutgiltigt	resultat(se	Jigur	2).		

Figur	2	den	vetenskapliga	metoden	

4.2.1	Datainsamling	-	litteraturgranskning		

Litteraturgranskningen	 grundar	 sig	 i	 diverse	 sökningar	 på	 utvalda	 databaser	 via	 speciJika	
sökord	 som	därefter	 kan	 generera	 relevant	 litteratur	 för	det	 akademiska	 arbetet.	Databaser	
som	används	är	ACM	Digital	Library,	SpringerLink	och	Google	Scholar,	dessa	är	databaser	som	
är	kopplade	till	till	Högskolan	i	Skövdes	bibliotek	som	därav	ger	behörighet	till	alla	artiklar	i	
dessa	databaser.	

Litteraturgranskningen	 ligger	 sedan	 i	 grund	 för	 den	 senare	 datainsamlingen	 som	 sker	 via	
intervjuer	 av	 utvalda	 respondenter.	 Litteraturgranskningen	 kommer	 också	 berika	 det	
slutgiltiga	resultatet	för	studien	tillsammans	med	datan	som	samlats	in	från	respondenterna.		
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De	sökord	som	kommer	användas	vid	sökning	av	litteratur	på	ovan	nämnda	databaser	är:	

• Self-Service	BI	
• Business	Intelligence	
• SSBI	
• SSBI	data	access	
• Data	access	

Vid	 sökning	 i	 dessa	 databaser	 väljs	 akademiska	 artiklar	 ut	 efter	 dess	 relevans	 inom	 den	
aktuella	 domänen	 som	 i	 detta	 fall	 kretsar	 kring	 SSBI	 och	 datatillgång	 kring	 domänen.	 Vad	
gällande	 när	 studien	 har	 erhållit	 tillräcklig	 med	 information	 från	 litteraturgranskningen	
kommer	det	utgå	ifrån	om	ämnet	är	tillräckligt	identiJierat	för	att	den	som	tar	del	av	studien	
skall	se	trovärdigheten	i	resultatet	(Berndtsson	et	al.	2008).	Det	som	kan	ses	som	relevant	för	
studien	 kommer	 sedan	 jämföras	 med	 den	 data	 som	 samlats	 in	 via	 dom	 genomförda	
intervjuerna.		

4.2.2	Datainsamling	-	intervjuer		

Syftet	med	intervjuerna	är	att	erhålla	empiriskt	material	som	kan	leda	till	rekommendationer	i	
formen	av	hur	data	bör	tillgängliggöras	vid	 införande	av	SSBI.	 Intervjuer	kommer	ske	på	ett	
företag	 som	 bland	 annat	 erbjuder	 SSBI-lösningar,	 	 respondenter	 involverade	 i	 intervjuer	
kommer	vara	konsulter	som	har	direkt	kontakt	med	deras	kunder	samt	erhåller	stor	kunskap	i	
hur	 deras	 lösningar	 förhåller	 sig,	 och	 därav	 också	 hur	 datatillgängligheten,	 rent	 praktiskt,	
fungerar	och	vilka	utmaningar	som	brukar	uppkomma.		

Valet	att	använda	intervjuer	framför	enkäter	berodde	på	att	studien	skall	erhålla	en	kvalitativ	
kvalitet	 på	 den	 metodansats	 som	 används,	 eftersom	 intervjuer	 då	 ger	 mer	 informativ	 och	
djupgående	information.			

Intervjuer	kan	utformas	på	olika	sätt,	och	utformas	ofta	beroende	på	ändamålet.	Många	olika	
faktorer	bör	tas	 i	beaktning	när	beslutet	av	vilken	sorts	 intervju	som	bör	användas,	då	olika	
intervjutyper	 har	 olika	 styrkor	 samt	 svagheter.	 Styrkorna	 och	 svagheterna	 kan	 ofta	 kopplas	
direkt	till	intervjuarens	förmåga	att	faktiskt	intervjua	(Berndtsson	et	al.	2008).	

Öppna	 intervjuer	 är	 ett	 intervjusätt	 som	 ofta	 används	 inom	 kvalitativa	 studier,	 öppna	
intervjuer	karakteriseras	ofta	av	att	den	är	ostrukturerad	i	form	av	att	den	har	ett	fåtal	eller	
inga	förbestämda	frågor	inför	intervjun	även	om	ändamålet	för	själva	intervjun	är	klar.	Det	blir	
då	intervjuarens	ansvar	att	styra	det	samtal	som	genereras	via	den	öppna	intervjun	mot	den	
relevanta	 domänen.	 Stängda	 intervjuer	 karakteriseras,	 till	 skillnad	 från	 öppna	 intervjuer,	 av	
Jlera	 förbestämda	frågor	som	kan	kopplas	till	den	relevanta	domänen	som	skall	undersökas.	
Denna	 intervjuform	 kallas	 också	 i	 vissa	 fall	 för	 strukturerade	 intervjuer,	 om	 en	 följer	
grundreglerna	för	en	strukturerad	intervju	är	det	inte	tillåtet	att	utesluta	eller	lägga	till	frågor	
under	intervjun	baserat	på	de	svar	som	ges	av	respondenten.	Styrka	med	stängda	intervjuer	är	
dess	möjlighet	att	vara	repeterbar	 i	 jämförelse	med	dom	öppna	 intervjuerna,	dock	kan	dom	
stängda	intervjuerna	vara	svaga	i	den	aspekt	till	vad	för	svar	som	respondenten	ger	på	grund	
av	 de	 förbestämda	 frågorna,	 alltså	 att	 respondenten	 ser	 en	 viss	motivationsbrist	 att	 ge	 ett	
utförliga	svar	(Berndtsson	et	al.	2008).		

Undersökningen	i	detta	arbete	har	en	kvalitativ	metodansats	vilket	kräver	att	materialet	som	
utvinns	från	intervjuer	behöver	vara	djupgående	samt	informativa.	Frågeställningen	opererar	
däremot	 i	 väldigt	 konkret	 domän	 då	 den	 avhandlar	 ett	 delområde	 inom	 ett	 större	 område,	
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alltså	 datatillgänglighet	 inom	 SSBI.	 Därav	 krävs	 också	 en	 viss	 struktur	 för	 att	 undvika	 att	
avvikelser	kring	den	röda	tråden	i	arbetet.	Därför	har	valet	gjorts	att	intervjuerna	skall	ha	en	
blandad	karaktär	av	de	två	intervjutyperna	av	öppna	och	stängda	intervjuer,	även	kallat	semi-
strukturerade	intervjuer.	Tillräcklig	med	information	från	respondenterna	erhålls	när	en	viss	
mättnadskänsla	upptäcks	vid	ett	visst	antal	genomförda	intervjuer	och	respondenternas	svar	
börjar	repeteras.	

4.3	Datanalys	
Vid	analys	av	data	måste	en	systematisk	utvärdering	av	relevant	materialet	som	sedan	skall	
kunna	 ligga	 till	 grund	 för	 det	 mål	 som	 undersökningen	 har.	 Dataanalysen	 kommer	 ske	 via	
kodning	 av	 det	 insamlade	 materialet.	 Detta	 kan	 med	 andra	 ord	 kallas	 att	 materialet	
kategoriseras	för	att	senare	möjliggöra	jämförelse	mellan	det	olika	materialet	som	samlas	in	
vid	 olika	 datainsamlingstillfällen.	 Kodningen	 genomförs	 för	 att	 erhålla	 en	 mer	 lättolkad	
helhets	bild	av	det	insamlade	materialet.	Denna	process	sker	i	Jlera	steg,	först	sker	en	kodning	
av	huvudkategorier	sedan	sker	en	ytterligare	analys	för	att	skapa	underkategorier	till	de	ovan	
nämnda	huvudkategorierna	(Bryan	&	Bell,	2013).		

När	det	empiriska	materialet	har	kategoriserats	skall	relationer	mellan	allehanda	kategorier,	
begrepp,	 dimensioner	 och	 egenskaper	 skapas.	 Utifrån	 en	 sammansättning	 av	 de	 tidigare	
nämnda	byggstenar	kan	förhoppningsvis	en	teori	genereras	(Patton,	2015).	

4.4	Etik	
De	intervjuer	som	genomförs	kommer	följa	de	etiska	aspekterna	som	Vetenskapsrådet	(2002)	
beskriver.	Där	beskrivs	individskyddskravet	som	är	till	för	att	skydda	individer	mot	fysisk	och	
psykisk	 skada	 samt	 förödmjukelse	 och	 kränkning.	 Individskyddskravet	 kan	 konkretiseras	 i	
fyra	 olika	 delkategorier,	 det	 vill	 säga	 informationskravet ,	 samtyckeskravet ,	
konJidentialitetskravet:	och	nyttjandekravet	(Vetenskapsrådet,	2002).	

Informationskravet	 avser	 att	 forskaren	 bör	 upplysa	 undersökningsdeltagare	 och	
informationslämnare	om	deras	syfte	i	projektet	samt	vilka	villkor	som	gäller	angående	deras	
deltagande	(Vetenskapsrådet,	2002).	Deltagare	kommer	informeras	om	dess	syfte	i	arbetet.		

Samtyckeskravet	 avser	 att	 involverade	 skall	 samtycka	 och	 själva	 kunna	 styra	 över	 sin	 egna	
medverkan.	Om	de	deltagande	aktivt	medverkar	i	arbetet	skall	ett	samtycke	hämtas	från	dessa	
(Vetenskapsrådet,	 2002).	 Deltagare	 kommer	 själva	 få	 bestämma	 om	 dom	 vill	 medverka	 i	
studien	och	har	ingen	press	från	företaget	som	tillhandahållit	respondenterna.	

KonJidentialitetskravet	avser	att	eventuella	känsliga	uppgifter	som	uppkommer	bör	behandlas	
med	 största	 försiktighet,	 detta	 involverar	 då	 att	 förvara	 den	 information	 som	 samlas	 in	 på	
säkra	 ställen	 för	 att	 obehöriga	 inte	 skall	 kunna	 få	 tillgång	 (Vetenskapsrådet,	 2002).	
Informationen	 som	 samlas	 in	 under	 arbetet	 kommer	 ej	 vara	 några	 känsliga	 uppgifter	 då	
informationen	 inte	 skall	 gå	 att	 koppla	 till	 exempelvis	 företaget	 som	 samarbetas	 med	 eller	
deras	kunder.		

Nyttjandekravet	 avser	 att	 materialet	 som	 samlas	 in	 inte	 får	 användas	 till	 något	 annat	 än	
ursprungssyftet	 när	 det	 faktiskt	 samlades	 in,	 det	 vill	 säga	 inte	 användas	 för	 exempelvis	
kommersiellt	bruk	eller	andra	icke-vetenskapliga	syften.		Information	som	samlas	in	får	heller	
inte	 användas	 för	 åtgärder	 eller	 beslut	 som	 direkt	 påverkar	 den	 enskilda	 medverkande	
(Vetenskapsrådet,	2002).				
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5.	Genomförande	
Detta	kapitel	går	 igenom	genomförandet	av	den	kvalitativa	studien	genomfördes	 som	 innehöll	
en	fallstudie	med	tillhörande	intervjuer	samt	en	litteraturgranskning.		

5.1	Litteraturgranskning		
Urvalet	av	 litteratur	grundades	på	om	artikeln	 i	huvudsak	avhandlade	domänen	Self-Service	
BI.	 Sökningar	 skedde	 i	 databaser	 som	 tillhandahålls	 av	 Högskolan	 i	 Skövdes	 bibliotek.	
Söktermer	 som	 sedan	 användes	 var	 SSBI,	 Self-Service	 BI	 och	 därefter	 valdes	 artiklar	 efter	
relevans	till	ämnet,	det	vill	säga	de	artiklar	som	berör	ämnet	kring	tillgängliggörande	av	data	i	
en	SSBI	miljö.	Vid	en	sökning	i	en	av	de	databaser	skolan	tillhandahåller,	nämligen	ACM	Digital	
Library	kunde	dom	 Jlesta	 av	 artiklarna	 i	Tabell	 1	 erhållas	 och	därefter	 granskas.	 Ytterligare	
artiklar	 som	 inte	 erhölls	 i	 skolans	 databas	 hittades	 via	 Google	 Scholar.	 Varje	 artikel	 som	
granskades	 kategoriserades	 utifrån	 vad	 artiklarna	 innehöll	 för	 information.	 Exempelvis	
artiklar	som	avhandlade	kring	hur	verksamheter	bör	se	över	tillgängliggörandet	kring	en	viss	
faktor	kunde	kategoriseras	efter	just	den	faktorn	och	därav	också	intressant	för	studien.		

Tabell	1	-	Tabell	över	litteratur	för	granskning	

Artikel Författare Publiceringsår

A1 Implementation Challenges of Self Service 
Business Intelligence: A Literature Review 

C. Lennerholt, J.Van Laere 
& E. Söderström 

2018

A2 Self-Service Business Intelligence C.Imhoff & C.White 2011

A3 Keys to Substainable Self-Service Business 
Intelligence

M.Weber 2013

A4 Self-Service Business Intelligence. P.Alpar & M.Schulz 2016

A5 Five Steps for Delivering Self-Service Business 
Intelligence to Everyone. 

W.Eckerson 2014
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5.2	Intervjuer	
Intervjuer	 genomfördes	 mot	 ett	 svenskt	 företag	 som	 är	 framstående	 inom	 Business	
Intelligence	och	därav	också	inkluderar	lösningar	inom	Self-Service	BI.	Företaget	 	grundades	
2006	 och	 har	 idag	 över	 200	medarbetare	med	 goda	 kunskaper	 inom	Business	 Intelligence.	
Respondenterna	 bestod	 i	 huvudsak	 av	 Senior-Management	 konsulter	 som	 är	 anställda	 på	
företaget	 samt	 också	 samarbetspartners	 till	 företaget	 som	 hade	 stor	 insyn	 inom	 domänen	
SSBI.	 Intervjuerna	 bestod	 av	 en	 semi-strukturerad	 karaktär	 där	 vissa	 förutbestämda	 frågor	
var	deJinierade	men	det	fanns	även	utrymme	för	eventuella	följdfrågor	för	att	kunna	berika	de	
svar	 som	 respondenterna	 tillhandahöll.	 Strukturen	 på	 intervjuerna	 möjliggjorde	 att	 svaren	
från	respondenterna	att	bli	 informativa	vilket	var	meningen	med	den	kvalitativa	studie	som	
genomförs.		

Respondenterna	bestod	av	konsulter	anställda	på	ett	företag	som	är	ledande	i	Sverige	inom	att	
konsultera	verksamheter	i	Jlera	storlekar	i	att	införa	och	underhålla	både	traditionell	Business	
Intelligence	 samt	Self-Service	Business	 Intelligence.	Därav	erhåller	de	anställda	på	 företaget	
som	 involverar	 tjänster	 som	 seniora	 management	 konsulter,	 BI/DW	 arkitekturer	 samt	
kravställnings	konsulter	stor	kunskap	i	vilka	faktorer	som	är	viktiga	och	bör	fokuseras	på	vid	
planering,	 införande	 och	 underhåll	 vid	 införande	 av	 både	 traditionell	 BI	 samt	 SSBI.	
Intervjuerna	varade	i	snitt	drygt	en	timme	per	intervju,	under	intervju	skapades	en	diskussion	
med	 djupa	 resonemang	 kring	 tillgängliggörandet	 av	 data	 inom	 en	 SSBI-miljö.	 I	 Tabell	 1.1	
presenteras	 dom	 respondenter	 som	 medverkat	 under	 dom	 genomförda	 intervjuerna	 med	
tillhörande	titel	och	erfarenhet	som	kan	indikera	på	kompetensnivån.		

Tabell	1.1	-	Tabell	över	medverkande	respondenter	

Intervjuerna	 handlade	 i	 huvudsak	 om	 diverse	 utmaningar	 inom	 tillgängliggörandet	 av	 data	
när	 verksamheter/organisationer	 skall	 ta	 sig	 an	 en	 SSBI-miljö.	 Att	 tillgängliggöra	 data	 har	
visat	sig	vara	en	av	många	utmaningar	inom	att	införa	en	SSBI-miljö	(Lennerholt,	van	Laere	&	
Söderström	2018).	För	att	se	vilka	delar	av	tillgängliggörandet	av	data	som	brukar	ställa	 till	
problem	 ställdes	 olika	 frågor	 kring	 tillgängliggörandet.	 Till	 exempel	 för	 att	 se	 vad	
respondenterna	ser	som	svårt	samt	hur	respondenter	brukar	hantera	eventuella	utmaningar	
eller	 att	 erhålla	 ett	 idealiskt	 exempel	 hur	 data	 bör	 tillgängliggöras.	 Konstanta	 förändringar		
inom	 verksamheter	 tvingar	 dom	 att	 sträva	 mot	 en	 mer	 öppen	 och	 lättillgänglig	 miljö	 att	
erhålla	sitt	beslutsunderlag	(Imhoff	&	White,	2011).	Vad	skiljer	då	tillgängliggörandet	av	data	
inom	 en	 traditionell	 BI-miljö	 mot	 en	 SSBI-miljö?	 Genom	 att	 fråga	 angående	 dom	 största	
skillnaderna	kan	eventuell	 information	erhållas	vilka	utmaningar	som	kan	tacklas	på	samma	
sätt	 inom	 båda	 miljöerna	 och	 vad	 respondenterna	 menar	 skiljer	 dom	 åt.	 Vissa	 frågor	

Titel Anställd(år) Erfarenhet av 
SSBI

R1 Senior management-konsult 5 4

R2 Senior management-konsult 5 3-4

R3 Performance management-konsult 10 3

R4 vVD, Senior-management konsult 9 4-5

R5 Senior management-konsult 1 3-4

R6 Projektledare - Business Intelligence 7 1
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inkluderades	 också	 för	 att	 skapa	 en	 viss	 kontext	 kring	 respondenten.	 Alltså	 frågor	 som	
erfarenhet,	 roll	 inom	 företaget,	 egna	 erfarenheter	 av	 utmaningar	 vid	 tillgängliggörandet	 av	
data	inom	SSBI	etc.	Detta	för	att	validera	respondentens	erfarenhet	och	expertisnivå.	Efter	den	
Jjärde	intervjun	uppstod	en	viss	mättnadskänsla	i	den	form	av	att	informationen	som	upp	kom	
svaren	från	de	involverade	respondenterna	började	repeteras	från	respondent	till	respondent.	
Alltså	 började	 svaren	 från	 respondenterna	 likna	 varandra	 och	 ingen	 direkt	 ny	 information	
uppkom	 under	 intervjuerna,	 vilket	 tydde	 på	 att	målet	med	 intervjuerna	 hade	 uppnåtts	 och	
tillräcklig	 med	 information	 för	 att	 besvara	 den	 aktuella	 frågeformuleringen	 på	
problemområdet	hade	erhållits.		

Frågorna	 som	 användes	 under	 intervjun	 för	 att	 starta	 en	 diskussion	 för	 att	 möjliggöra		
insamling	av	kvalitativ	data	syns	nedan:		

• Hur	länge	har	du	arbetat	på	*FÖRETAGET*?	

• Hur	länge	har	du	arbetat	med	SSBI?	

• Vad	ser	du	för	utmaningar	vid	införande	av	SSBI?	

• Kan	 du	 beskriva	 en	 typisk	 tillämpningsprocess	 hur	 ni	 brukar	 tillgängliggöra	 data	 vid	
införande	av	SSBI?	

• Vad	för	faktorer	påverkar	hur	ni	går	till	väga	för	att	tillgängliggöra	data?	

• Hur	 stor	 del	 av	 utmaningarna	 av	 att	 införa	 SSBI	 ser	 du	 har	 med	 datatillgängligheten	 att	
göra?	

• Vad	ser	du	för	utmaningar	med	tillgängliggörandet	av	data	inom	SSBI?	

• Vad	 ser	du	 är	 dom	 största	 skillnaderna	hur	data	 tillgängliggörs	mellan	 traditionell	BI	 och	
SSBI?	

5.3	Dataanalys	
Analysen	 av	 det	 empiriska	 materialet	 som	 samlades	 in	 via	 intervjuer	 och	 en	
litteraturgranskning	 genomfördes	 via	 en	 form	 av	 kodning.	 Under	 litteraturgranskningen	
kodades	det	empiriska	materialet	via	utdragningar	av	stycken	och	citat	från	relevanta	artiklar,	
det	vill	säga	stycken	och	citat	som	berör	den	domänen	arbetet	skall	avhandla.				

Vad	 gällande	 intervjuerna	 sker	 först	 och	 främst	 en	 transkribering	 av	 de	 intervjuerna	 som	
tilläts	 att	 spela	 in	 via	 en	 avlyssning	 på	 inspelningen	 samt	 att	 de	 anteckningar	 som	
genomfördes	 under	 intervjuer	 också	 renskrevs.	 Kodning	 skedde	 på	 det	 sätt	 att	 efter	
renskrivning	 skedde	 skapades	 vissa	 kodord	 utifrån	 renskrivningarna	 som	 genomfördes.	
Utifrån	 dessa	 kodord	 kunde	 de	 utmaningar	 och	 faktorer	 i	 form	 av	 begrepp	 i	 viss	 mån	
deJinieras	och	erhållas.		
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6.	Analys	
I	 kommande	kapitel	kommer	materialet	 som	samlats	 in	via	de	genomförda	 intervjuer	och	den	
genomförda	litteraturgranskningen	presenteras	och	analyseras.	För	att	analysera	det	insamlade	
materialet	 kommer	 en	 metod	 som	 kallas	 kodning	 användas.	 Det	 insamlade	 materialet	 från	
litteraturen	samt	intervjuerna	kommer	delas	in	i	kategorier.	Detta	för	att	skapa	en	viss	överblick	
över	 detta	 materialet	 vad	 som	 sades	 på	 intervjuer	 samt	 skrivits	 i	 litteraturen	 och	 sedan	
presenteras	i	resultat-kapitlet.		

6.1	Litteraturgranskning	
Den	genomförda	analysen	av	informationen	som	erhölls	från	diverse	artiklar	har	genererat	ett	
antal	 nyckelord	 vid	 kodningen	 av	 informationen,	 vilket	 har	 resulterat	 i	 tre	 huvudkategorier	
samt	 diverse	 underkategorier	 som	 varje	 huvudkategori	 också	 genererar.	 De	 tre	
huvudkategorier	som	erhållits	under	analysen	kom	att	bli	data	governance,	behörigheter	och	
effektivitet/kvalitet.	 Underkategorierna	 består	 av	 faktorer	 som	 genereras	 från	 dessa	
huvudkategorier	 såsom	 vad	 för	 data	 som	 bör	 tillgängliggöras	 till	 vilka	 slutanvändare,	 alltså	
relevant	data	eller	hur	stor	del	av	behörigheterna	baseras	på	säkerhetsfrågan.	

Fem	artiklar	har	granskats,	dessa	artiklar	berör	 till	viss	del	dom	utmaningarna	och	 faktorer	
som	 också	 har	 berört	 under	 intervjuerna	 vad	 gällande	 just	 tillgängliggörande	 av	 data	 vid	
införande	av	SSBI.	Tabell	1.2	representerar	vad	för	huvudkategorier	i	utmaningar	och	faktorer	
inom	 datatillgänglighet	 som	 varje	 artikel	 avhandlar,	 artiklarna	 visas	 med	 hjälp	 av	 varje	
artikelkod	som	tidigare	deJinierats	i	Tabell	1.		

Tabell	1.2	-	litteraturgranskningen	

Data	governance	

Samtliga	artiklar	påvisar	att	bara	för	att	det	ska	ske	ett	skifte	från	en	traditionell	BI-miljö	till	
en	 SSBI-miljö	 är	 inte	 arbetet	 med	 data	 governance	 helt	 oviktigt.	 Samtliga	 artiklar	 som	
granskades	tog	upp	någon	form	av	data	governance	aspekt	där	data	governance	sågs	som	en	
viktig	faktor	att	fokusera	på	av	olika	anledningar.		

Lennerholt,	 van	Laere	&	Söderström	 (2018)	menar	på	 att	 verksamheter	 som	 inför	 en	 SSBI-
miljö	och	vill	möjliggöra	för	slutanvändare	att	självständigt	ta	del	av	data	för	att	i	sin	tur	också	
analysera	den	behöver	 verksamheten	 kontinuerligt	 arbeta	 för	 att	 etablera	 frågor	 kring	data	

A1. 
Lennerholt, J 
van Laere & 
Söderström

A2. Imhoff & 
White

A3. Weber A4. Alpar & 
Schulz

A5. Eckerson

Data governance

Behörigheter

Effektivitet/kvalitet
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governance.	 Det	 vill	 säga	 exempelvis	 vad	 för	 data	 som	 skall	 tillgängliggöras,	 och	 till	 vilka	
användare	samt	hur	den	skall	tillgängliggöras.	

Alpar	 &	 Schulz	 (2016)	 säger	 att	 betydelsen	 i	 att	 arbeta	 med	 data	 governance	 och	
säkerhetsaspekter	 vid	 införande	 av	 SSBI	 ökar	när	 även	 extern	data	 skall	 kunna	kombineras	
med	verksamhetsdata.	Vid	införande	måste	policies	etableras	huruvida	vem	som	får	lägga	till	
data,	 vilken	 sorts	metadata	 som	måste	medfölja	 för	varje	 tillagd	datamängd	 samt	hur	 länge	
data	skall	vara	tillgänglig.	

Även	Imhoff	&	White(2011)	anser	att	data	governance	är	minst	lika	viktigt	inom	en	SSBI-miljö	
som	 inom	en	 traditionell	BI-miljö.	Antalet	 rörliga	delar	ökar	ofta	med	ett	 införande	av	SSBI,	
vissa	av	dessa	rörliga	delar	kan	ofta	sakna	en	viss	del	av	central	kontroll	och	översikt.	

Imhoff	 &	 White	 (2011)	 menar	 också	 på	 att	 en	 annan	 aspekt	 kring	 governance	 vid	
tillgängliggörande	 av	 data	 är	 att	 försäkra	 sig	 om	 att	 slutanvändare	 kan	 få	 tillgång	 till	
information	 kring	 den	 data	 som	 de	 skall	 använda,	 det	 vill	 säga	 exempelvis	 varifrån	 data	
kommer	 ifrån,	om	det	är	ostrukturerad	eller	 strukturerad	data	etc.	 Samt	också	arbete	kring	
governance	 i	 den	 aspekten	 att	 analysera	 och	 publicera	 rapporter,	 och	 därav	 då	 skapa	 en	
möjlighet	 för	 slutanvändare	 att	 dela	 de	 insikter	 som	 slutanvändarna	 erhåller	 till	 andra	
slutanvändare	som	insikterna	också	kan	vara	relevanta	för.	

Eckerson	(2014)	menar	på	att	data	bör	tillgängliggöras	på	det	sätt	att	data	bör	vara	relevant	
för	den	aktuella	slutanvändaren.	Alltså	bör	endast	relevant	data	tillgängliggöras	till	relevanta	
slutanvändare,	detta	för	att	möjliggöra	ett	fokus	för	slutanvändaren	och	minska	risken	att	inte	
onödig	tid	läggs	på	analyser	och	insikter	för	processer	som	de	inte	ansvarar	för.		

En	viss	nivå	av	data	governance	inom	en	hälsosam	SSBI-miljö	måste	erhållas	på	diverse	nivåer	
inom	 en	 verksamhet.	 Weber	 (2013)	 tar	 upp	 verksamhets-aspekten	 i	 det	 att	 anställda	 på	
mellan-chefs	 nivå	 måste	 involveras	 för	 att	 SSBI-miljön	 skall	 erhålla	 dom	 organisatoriska	
dataseten	 som	 krävs	 för	 att	 föra	 analys	 på	 viktiga	 delar	 inom	 verksamheten.	 Dels	 också	 en	
sorts	exekutiv	governance,	de	har	som	uppgift	att	styra	BI	då	dessa	kan	ses	som	en	aktieägare	
inom	SSBI-miljön	i	form	av	de	insikter	som	de	vill	kunna	erhålla	från	de	aktuella	analyserna.	
Sen	krävs	också	arbete	med	governance	kring	de	dagliga	och	mer	operationella	uppgifterna	
som	 en	 SSBI-miljö	 genererar.	 Det	 vill	 säga	 också	 arbete	 kring	 det	 mer	 tekniska,	 hur	 data	
tillgängliggörs,	arkitekturer	etc.	Samt	också	att	erhålla	en	viss	nivå	av	ambassadörer	inom	den	
aktuella	 SSBI-miljön,	 det	 vill	 säga	 de	 som	 för	 arbetet	 med	 SSBI	 framåt	 i	 form	 av	
felrapportering,	förbättring	och	uppmuntring	hos	andra	anställda.	

Behörigheter	

Arbete	kring	behörigheter	tas	inte	upp	i	lika	stor	utsträckning	som	de	övriga	faktorerna	inom	
som	presenteras,	 däremot	 är	 det	 något	 som	 anses	 som	 väldigt	 viktigt	 hos	 de	 respondenter	
som	intervjuades	under	datainsamlingen	som	genomfördes	via	intervjuer.		

Alpar	&	 Schulz	 (2016)	 tar	 upp	detta	 genom	att	 beskriva	 att	 ett	 idealt	 sätt	 att	 deJiniera	 och	
etablera	 behörigheter,	 detta	 genom	 att	 skapa	 behörigheter	 när	 tillfälliga	 eller	 permanenta	
datakuber	 och	 datastrukturer	 skapas.	 Hanteringen	 av	 behörigheter	 bör	 inte	 vara	 såpass	
stränga	så	det	hindrar	grund	iden	bakom	en	SSBI-miljö	alltså	att	uppmuntra	en	bredare	krets	
av	 slutanvändare	 att	 ta	 del	 av	 data	 för	 att	 erhålla	 nya	 insikter.	 Slutanvändare	 måste	 alltså	
uppmuntras	 att	 vara	 kreativa	 och	 leta	 efter	 eventuella	 fynd	 som	 gömmer	 sig	 bland	 stora	
mängder	data	och	inte	begränsas	till	för	stor	del	av	tekniska	restriktioner.		
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Även	 Lennerholt,	 van	 Laere	 &	 Söderström	 (2018)	 tar	 upp	 att	 betydelsen	 av	 fokuset	 kring	
behörigheter	 och	 säkerhetsaspekter	 ökar	 mer	 och	 mer	 när	 externa	 datakällor	 skall	
tillgängliggöras	 för	 slutanvändare.	 En	 stor	 utmaning	 vid	 införande	 av	 en	 SSBI-miljö	 är	 att	
deJiniera	vem/vilka	som	skall	få	till	vilken	vilken	data.	SSBI-miljön	kan	annars,	om	detta	inte	
deJinieras	 ur	 en	 säkerhetsvinkel,	 i	 sin	 tur	 skada	 företaget	 och	 skapa	 en	 känsla	 av	
inkonsekvens.	

Tillgänglighet/Kvalitet	

Vad	gällande	tillgänglighet	och	kvalitet	kring	data	som	tillgängliggörs	inom	en	SSBI-miljö	tas	
också	 upp	 som	 en	 viktigt	 faktor	 bland	majoriteten	 av	 dom	 granskade	 artiklarna.	 Artiklarna	
fokuserar	 ofta	 på	 att	 det	 viktigaste	 i	 slutändan	 är	 att	 slutanvändare	 faktiskt	 får	 tillgång	 till	
data,	detta	är	trots	allt	den	allra	viktigaste	faktorn	inom	en	SSBI-miljö.	Även	frågor	kring	hur	
kvaliteten	 hos	 data	 skall	 säkras	 och	 hanteras	 är	 en	 viktig	 faktor	 och	 utmaning	 som	 ofta	
uppkommer.		

Lennerholt,	 van	 Laere	 &	 Söderström	 (2018)	 påvisar	 att	 en	 stor	 utmaning	 vid	 införande	 av	
SSBI	är	att	möjliggöra	 för	slutanvändare	att	snabbt	och	på	ett	simpliJierat	sätt	 få	 tillgång	till	
data.	 Slutanvändare	 skall	 alltså	 enkelt	 kunna	 lägga	 till	 egen	 data,	 både	 ostrukturerad	 och	
strukturerad,	 som	 till	 exempel	 egna	 excel-ark	 eller	 liknande	 och	 därav	 kombinera	 det	med	
data	som	redan	Jinns	tillgängliggjord	i	SSBI-miljön.	

Även	 Imhoff	 &	 White	 (2011)	 påvisar	 att	 deras	 respondenter	 ser	 att	 tillgång	 till	 även	
ostrukturerad	data	är	väldigt	viktigt.	En	SSBI-miljö	 skall	möjliggöra	 för	 slutanvändare	att	 ta	
del	av	ostrukturerad	data	såsom	e-mail	eller	sociala	medier-data.		

En	 nyckelfaktor	 gällande	 införande	 av	 SSBI	 är	 att	 försäkra	 kvaliteten	 på	 den	 data	 som	
genereras	från	olika	källsystem.	Lennerholt,	van	Laere	&	Söderström	(2018)	beskriver	ett	sätt	
att	 göra	 detta	 på	 är	 genom	att	 slutanvändare	 kan	 välja	 ut	 data	 baserat	 på	 dess	 kvalitet,	 till	
exempel	utifrån	hur	exakt	data	är,	hur	uppdaterad	den	är,	hur	komplett	den	är,	hur	tillförlitlig	
den	är	etc.	

Imhoff	&	White	(2011)	nämner	att	slutanvändare	skall	enkelt	kunna	konsumera	och	förbättra	
BI-resultat,	detta	i	form	av	exempelvis	lägga	till	kommenterar	samt	betygsätta	rapporter	och	
resultat	 för	att	 skapa	en	 indikering	kring	rapporternas	kvalitet.	Även	Alpar	&	Schulz	 (2016)	
nämner	 att	 det	 bör	 Jinnas	 ett	 sorts	 betygsättningssystem	 som	 indikerar	 vad	 för	 sorts	
kvalitetsnivå	 data	 erhåller,	 detta	 för	 att	 göra	 det	 tydligt	 för	 slutanvändarna	 om	 data	 som	
presenteras	i	en	viss	rapport	är	tillförlitligt	eller	ej.		

Vid	 införande	 av	 SSBI	 kan	 olika	 faktorer	 ses	 som	 olika	 viktiga,	 baserat	 på	 avkastningen	 av	
varje	faktors	investering.	Weber	(2013)	säger	att	datakvalitet	kan	ses	som	en	viktig	sådan	då	
avkastningen	 ofta	 är	 hög	 i	 jämförelse	 med	 den	 investering	 en	 verksamhet	 behöver	 göra	
gällande	just	kvalitetssäkring	hos	data.		

En	 stor	 skillnad	mellan	 traditionell	BI	och	SSBI	är	att	 all	data	 inte	behöver	vara	 lagrad	 i	 ett	
datalager,	 alltså	 skall	 extern	 data	 såsom	 väderdata,	 geograJisk	 data	 eller	 liknande	 kunna	
kombineras	med	den	data	som	verksamhetens	system	genererar	(Imhoff	&	White,	2011).		

Ett	 alternativt	 sätt	 att	 tillgängliggöra	 data	 för	 slutanvändarna	 skulle	 kunna	 vara	 att	 ge	 dom	
direkt	 tillgång	 till	data	 i	källsystemen	och	då	skippa	det	mellanlager	som	datalager	har	som	
funktion.	 Enligt	 Alpar	 &	 Schulz	 (2016)	 är	 detta	 i	 vissa	 fall	 ett	 måste	 att	 ge	 slutanvändare	
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tillgång	till	data	direkt	i	källsystemen	eftersom	det	skapar	en	möjlighet	till	realtids	uppdaterad	
data,	 vilket	 ofta	 kan	 behövas	 när	 operationella	 insikter	 skall	 erhållas	 och	 beslut	 på	 denna	
nivån	skall	tas.	
		

6.2	Intervjuer	
Det	 empiriska	materialet	 som	 samlats	 in	 via	 intervjuer	 har	 även	dom	kodats	 på	 samma	vis	
som	vid	 litteraturgranskningen.	Detta	 för	att	 strukturera	upp	vad	varje	 respondent	har	 sagt	
och	 senare	 underlätta	 vid	 analysen.	 Tabell	 1.3	 representerar	 vad	 för	 huvudkategorier	 som	
varje	 respondent	 i	 de	 genomförda	 intervjuerna	 avhandlar	 i	 form	 av	 en	 anonymiserad	
respondent-kod.		

Tabell	1.3	-	respondenternas	svar	

Data	governance	

En	del	av	respondenterna	påstår	att	data	skall	tillgängliggöras	på	det	sätt	att	endast	relevant	
data	 tillgängliggörs	 till	 relevanta	 slutanvändare,	 detta	 för	 att	 undvika	 att	 riskera	 att	
slutanvändare	inte	skall	fokusera	och	analysera	domäner	som	slutanvändare	inte	ansvarar	för	
eller	bör	lägga	sin	tid	på.			

R1	säger	att	en	stor	utmaning	vad	gällande	tillgängliggörandet	av	data	vid	införande	av	SSBI	
avhandlar	hur	en	bör	undvika	att	tillgängliggöra	för	stora	mängder	data	på	ett	rörigt	sätt	och		
dessutom	undvika	att	tillgängliggöra	data	som	är	totalt	irrelevant	för	speciJik	målgruppen	hos	
slutanvändarna.		

”Företag	har	ofta	en	ide	hur	dom	vill	tillgängliggöra	data.	datasäkerhet,	
mycket	konRidentiell	data.	En	del	stora	företag	kör	väldigt	öppet.	Om	det	
inte	måste	vara	hemligt,	sparar	det	mycket	tid	administration.	En	nackdel	

att	det	blir	för	mycket	data	som	inte	är	relevant.”(R1)	

R2	styrker	R1´s	påstående	gällande	att	inte	tillgängliggöra	all	data	till	alla	slutanvändare,	även	
detta	 för	 att	 inte	 irrelevanta	 analyser	 skall	 genomföras	 och	 resurser	 avsätts	 på	 onödiga	
processer	 samt	 att	 för	 mycket	 data	 kan	 förvirra	 slutanvändaren	 då	 det	 blir	 för	 mycket	 att	
bearbeta	och	navigera	i.		

”Vissa	tycker	att	det	inte	skall	vara	lika	öppet	och	då	bör	man	se	till	att	
behörigheterna	hänger	med	hela	vägen	och	att	folk	kan	utforska	data	och	
genomföra	sin	SSBI	men	ändå	inte	komma	åt	data	som	dom	inte	skall	

R1 R2 R3 R4 R5 R6

Data governance

Behörigheter

Effektivitet/kvalitet
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komma	åt(irrelevant	data	för	användare).	Kan	låta	jätte	självklart,	men	
det	är	inte	det	i	alla	lägen,	vad	gällande	dom	tekniska	lösningarna.”(R2)		

R3	beskriver	 ett	 liknande	 tankesätt	 där	 hen	menar	 på	 att	 data	 bör	 begränsas	men	 att	 data	
också	 bör	 vara	 tillgänglig	 till	 en	 stor	 grad,	 skulle	 kunna	 ses	 som	 en	 balansgång	mellan	 den	
begränsing	som	bör	ske	 fast	ändå	uppmuntra	till	en	viss	kreativitet	 för	att	nya	 insikter	skall	
kunna	erhållas.		

”Finns	en	hel	del	utmaningar	kring	teknik,	man	vill	alltid	begränsa	data,	
man	vill	helst	möjliggöra	olika	”typcase”	alltså	att	någon	vill	ha	en	färdig	
datamodell,	en	annan	vill	ha	rådata	med	alla	transaktioner	för	att	göra	
produktiva	analyser,	stenkoll	på	data	men	vill	ha	data	också.	Baseras	på	
kunskapen	hos	slutanvändaren,	hur	tillgängliggör	man	data	som	skall	
passa	alla	användare	utan	att	man	hamnar	i	en	spagetti-lösning.”(R3)	

Flertalet	 av	 respondenterna	 resonerar	kring	hur	data	bör	 tillgängliggöras	baserat	på	datans	
relevans.	Alltså	Jinns	det	en	del	i	att	data	bör	tillgängliggöras	på	ett	så	öppet	sätt	som	möjligt,	
samtidigt	 Jinns	 det	 då	 en	 risk	 att	 dels	 irrelevanta	 analyser	 genomförs	 samt	 risker	 kring	
säkerheten	som	täcks	i	nästa	delkapitel.		

R4	 beskriver	 ytterligare	 en	 sorts	 balansgång	 i	 form	 av	 hur	 mycket	 data	 som	 bör	
tillgängliggöras,	 dels	 bör	 en	 åtanke	 tas	 på	 slutanvändarens	 förväntan	 i	 den	 frihet	 som	 SSBI	
skall	medföra	men	också	bibehålla	någon	form	av	kontroll	och	struktur.	

”Dom	hårda	sidorna	är	ofta	dom	enkla	sidorna,	att	införa	ett	SSBI-verktyg	
är	en	ganska	enkel	grej.	Utan	det	svåra	är	att	hitta	rätt	governance	

struktur,	rätt	balans	mellan	kundens	förväntan	i	att	ha	en	stor	frihet	och	
få	lov	att	köra	på	det	sätt	som	dom	har	lust.”(R4)	

Det	 råder	 alltså	 en	 konsensus	 bland	 respondenterna	 att	 en	 stor	 utmaning	 vad	 gällande	
tillgängliggörandet	 av	 data	 är	 att	 deJiniera	 till	 viken	 grad	 data	 skall	 tillgängliggöras.	
Balansgången	mellan	 att	möta	 slutanvändarens	 behov	 och	 bidra	med	 den	 kreativa	 friheten	
som	 en	 SSBI-miljö	 bör	 sträva	mot	 samt	 samtidigt	 också	 att	 bibehålla	 en	 sorts	 struktur	 och	
kontroll	kring	all	data	som	tillgängliggörs.		

R6	 benämner	 också	 att	 en	 stor	 utmaning	 vad	 gällande	 införandet	 av	 SSBI	 har	 med	 data	
governance	att	 göra	vid	 tillgängliggörandet	 av	data.	Hen	uttrycker	 en	oro	 i	 att	 friheten	 som	
möjliggörs	 för	 slutanvändare	 kan	missbrukas	 och	 det	 lätt	 kan	 bli	 för	 stökigt	 och	 därav	 kan	
SSBI-miljön	inte	kan	erhålla	en	viss	nivå	av	ordning	och	reda.		

”Jag	tror	personligen	att	utmaningen	är	att	det	Rinns	en	teknisk	utmaning	
att	det	inte	blir	för	stökigt	helt	enkelt,	att	det	blir	ordning	och	reda	till	

slut,	så	att	inte	friheten	missbrukas	och	börjar	skapa	rapporter	som	kallas	
test	1	och	test	2	och	sedan	produktionssätter	dom.	Helt	enkelt	att	det	blir	

stökigt	i	den	tekniska	miljön,	då	menar	jag	inte	att	om	siffror	är	fel	
deRinieras	som	stökigt	utan	att	det	ser	för	djävligt	ut	i	en	ren	okulär	

besiktning.”(R6)	

R5	beskriver	ett	likande	scenario	att	en	sorts	datakatalog	behövs	för	att	slutanvändarna	skall	
kunna	 hitta	 data	 som	 de	 letar	 efter,	 detta	 menar	 hen	 är	 en	 stor	 utmaning	 vid	
tillgängliggörande	av	data.		
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Att	man	kan	hitta	data,	kan	se	det	som	ett	bibliotek,	där	varje	bok	är	ett	
speciRikt	dataset.	Utan	ett	register	eller	strukturerat	sätt	att	hitta	böcker	
är	det	omöjligt	att	lokalisera	dom,	det	samma	gäller	när	slutanvändare	

skall	hitta	data.	Krävs	en	sorts	datakatalog	i	något	slag.(R5)	

En	sorts	datakatalog	kan	kopplas	till	att	försöka	erhålla	en	viss	nivå	av	ordning	och	reda	inom	
SSBI-miljön,	alltså	genom	att	deJiniera	hur	slutanvändare	enkelt	kan	också	hitta	den	data	de	
behöver	för	varje	givet	tillfälle.			

R6	fortsätter	beskriva	att	oordning	kan	skapas	eftersom	inga	direkta	policies	har	deJinierats	
för	 exempelvis	 hur	 rapporter	 bör	 skapas	 och	 namnges,	 eventuella	 datamoduler	 som	 bara	
används	en	gång	och	sedan	inte	används	mer	och	en	förvirring	i	vilka	mätvärden	som	faktiskt	
används	på	olika	nivåer	inom	verksamheten.		

”Folk	kanske	exempelvis	skapar	sina	egna	rapporter	och	datamoduler	
som	bara	ligger	och	skräpar	och	används	endast	vid	fåtal	tillfällen.	En	
annan	sak	är	att	sker	en	förvirring	i	vilka	tal	som	egentligen	gäller.”(R6)	

R6	belyser	ett	verkligt	exempel	där	 rapporter	skapades	på	olika	nivåer	 inom	verksamheten,	
nämligen	 att	 olika	 geograJiskt	 lagda	 delar	 av	 organisationen	 erhåller	 olika	 resultat.	 Sådana	
scenarion	kan	bero	på	ett	Jlertal	faktorer,	exempelvis	att	slutanvändarna	helt	enkelt	gjort	fel	i	
någon	 teknisk	 aspekt	 eller	 att	 slutanvändare	 inte	 använt	 samma	 logik	 vid	 skapandet	 av	
rapporterna	därav	de	differentiella	resultatet.		

Behörigheter	

Det	 skiljer	 sig	 ofta	 bland	 verksamheter	 hur	 behörigheter	 skall	 deJinieras	 inom	 deras	 egen	
SSBI-miljö	vid	ett	 införande.	Det	vill	säga	om	verksamheten	skall	 tillgängliggöra	data	väldigt	
öppet	 eller	 begränsa	 data	 för	 slutanvändare,	 och	 detta	 i	 aspekten	 kring	 säkerheten	 hos	 en	
sådan	miljö.		

R2	benämner	denna	problematiken	gällande	behörigheterna	kring	ett	införande	av	SSBI,	hen	
benämner	 exempel	 som	känsliga	 uppgifter	 som	kan	 skada	 verksamheten	om	 informationen	
kommer	i	fel	händer	och/eller	utnyttjas	på	fel	sätt.		

”Det	Rinns	även	en	utmaningen	att	stötta	allt	detta	vad	gällande	
behörigheter,	man	måste	tänka	igenom	behörighetsfrågan	ordentligt.	

Skiljer	sig	stort	från	kund	till	kund,	är	man	t	ex	ett	börsbolag	kan	man	inte	
släppa	ut	ekonomisk	data	hur	som	helst	som	kan	vara	kurspåverkande	i	
sin	tur	men	att	annan	data	ska	vara	väldigt	öppen,	d	v	s	att	man	tror	på	
en	öppenhet.	Exempelvis	att	kontor	kan	lära	sig	av	andra	kontor	genom	

att	se	hur	dom	presterar.”(R2)	

R2	fortsätter	att	behörighetsfrågan	också	skapar	problem	i	den	aspekt	hur	tidigare	datalager-
arkitekturer	har	varit	uppbyggda	och	strukturerade.	Det	är	inte	alltid	en	regel	att	den	tidigare	
uppbyggnaden	 av	 en	 arkitektur	 vad	 gällande	 behörigheterna	 stämmer	 överens	 med	 de	
behörigheter	som	skall	gälla	för	en	eventuell	SSBI-miljö.	

”Ett	arv	Rinns	i	den	arkitektur	som	existerar,	har	du	data	marts	kanske	all	
data	inte	är	tillgängliggjorda	där,	om	eventuella	behörigheter	är	
deRinierade	i	data	martsen	behöver	inte	dom	behörigheterna	inte	
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nödvändigtvis	stämma	överens	med	dom	behörigheterna	som	skall	gälla	
för	SSBI.”(R2)	

Även	 R3	 tar	 upp	 utmaningar	 kring	 behörighetsfrågan	 när	 data	 skall	 tillgängliggöras	 vid	
införande	 av	 en	 SSBI-miljö.	 Även	 här	 beskrivs	 det	 som	 problematiskt	 vad	 gällande	
säkerhetsaspekten	 om	data	 som	kan	 vara	 känslig	 tillgängliggörs	 till	 slutanvändare	 som	 inte	
har	befogenheten	att	 ta	del	av	datamängden.	Något	R3	också	 tar	upp	är	ett	problemområde	
där	 hen	 avser	 hur	 verksamheter	 ska	 hantera	 undantagsfall	 vid	 behörigheter	 hos	
slutanvändare,	exempelvis	om	en	slutanvändare	erhåller	en	vikarie	eller	liknande.	

”Behörighetskoncept	är	en	jättegrej,	jag	ska	se	ett	bolag	du	kanske	ska	se	
ett	annat,	säg	att	jag	är	vikarie	för	dig,	då	måste	jag	ha	tillgång	till	data	
som	du	har	tillgång	till.	Hur	gör	man	det?	Finns	mycket	undantagsfall	hur	
behörigheter	hanteras,	specialfall	etc.	Dom	som	lyckas	bra,	är	dom	som	
säger	att	folk	kan	se	lite	för	mycket,	för	så	fort	du	säger	att	man	måste	
tratta	ner	och	det	blir	väldigt	individuellt	i	vilka	som	får	se	vilka	siffror	

blir	det	krångligt.”(R3)	

R2	 tar	 också	 upp	 en	 viktigt	 aspekt	 gällande	 behörigheterna,	 det	 vill	 säga	 vart	
behörighetshanteringen	 faktiskt	 sker.	 Detta	 för	 att	 behörigheterna	 skall	 gälla	 och	 vara	
funktionella	om	Jlera	olika	SSBI-verktyg	används.	Det	vill	säga	bör	behörigheterna	deJinieras	
innan	data	når	de	aktuella	SSBI-verktygen.		

”Beroende	på	vad	för	BI-verktyg	som	används	måste	datamodellerna	
anpassas	därefter	och	och	ha	struktur	för	att	inte	bli	rörigt.	Man	vill	hålla	

behörigheter	på	ett	ställe	även	om	olika	BI-verktyg	används.”(R2)	

R6	 benämner	 också	 en	 ytterligare	 utmaning	 gällande	 behörigheterna	 vid	 införande	 och	
underhåll	av	en	SSBI-miljö.	Detta	i	form	av	att	eftersom	en	SSBI-miljö	tillgängliggör	ofta	data	
till	en	bredare	krets	av	slutanvändare	vilket	också	 leder	 till	 större	risker	på	grund	av	större	
användarkrets.		

"Den	tredje	utmaningen	är	helt	enkelt	säkerhetsrisken,	för	hur	vi	än	vrider	
och	vänder	på	det	och	efter	allt	är	sagt	och	gjort	enligt	sekretessavtal	är	
det	fortfarande	en	säkerhetsrisk	ju	Rler	som	har	tillgång	till	känsliga	

uppgifter.	Större	sannolikhet	att	någon	gör	något	dumt	om	1000	personer	
har	tillgång	till	data	än	om	20	personer	har	tillgång	till	data,	enkel	

matematik.	Både	ofrivilligt	eller	frivilligt.”(R6)	

Respondenterna	verkar	vara	rörande	överens	om	att	behörighetshanteringen	vid	införande	av	
SSBI	 är	 en	 besvärlig	 del	 och	 en	 stor	 utmaning.	 Då	 tänker	 respondenterna	 i	 huvudsak	 på	
säkerhetsaspekterna	kring	vilka	 slutanvändare	 som	 får	 tillgång	 till	 vilken	data.	Detta	verkar	
ofta	grunda	sig	i	känslig	data	som	kan	i	vissa	skeden	skada	verksamheten	i	slutändan	om	data	
behandlas	 på	 fel	 sätt.	 En	 del	 verkar	 också	 vara	 hur	 verksamheten	 skall	 hantera	 eventuella	
undantagsfall	 eftersom	 verksamheter	 ofta	 är	 föränderlig	 och	 rörlig	 i	 den	 aspekt	 av	 vilka	
slutanvändare	som	skall	ha	tillgång	till	vilken	data.	Samt	också	att	en	större	risk	medföljer	när	
Jler	slutanvändare	får	tillgång	till	data	jämfört	vid	exempelvis	en	traditionell	BI-miljö.		
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Tillgänglighet/Kvalitet	

En	av	alla	 grundpelare	 inom	en	SSBI-miljö	 är	 att	data	 alltid	 skalla	 vara	 tillgänglig	och	detta	
snabbt	samt	till	en	viss	grad	också	kvalitetssäkrad.	Detta	gäller	dels	vid	tilläggning	av	data	 i	
dom	 redan	 tillgängliggjorda	 dataseten	 samt	 också	 att	 slutanvändare	 snabbt	 kan	 komma	 åt	
data	som	redan	är	tillgängliggjord.	

Om	eventuell	ny	data	behöver	tillgängliggöras	behöver	detta	också	ske	snabbt	samt	även	hålla	
en	 viss	 nivå	 av	 kvalitet,	 gäller	 även	 då	 extern	 data	 som	 exempelvis	 privata	 excel-dokument	
med	 	budgetinformation	eller	liknande.	R1	nämner	att	det	är	viktigt	att	snabbt	kunna	väva	in	
extern	data	med	verksamhetsdata	och	samtidigt	på	något	sätt	kunna	kvalitetssäkra	den	till	en	
viss	del.	

”I	det	moderna	sättet	att	man	skall	kunna	blanda	ihop	egen	data	som	inte	
är	erbjuden	av	en	IT-avdelning.	Extern	data,	exempelvis	väder	data	
sammanvävt	med	corporate	data.	Handlar	mycket	om	att	data	enkelt	
skall	tillgängliggöras	och	samtidigt	också	kvalitetssäkras.”(R1)	

R2	menar	 på	 att	 data	 skall	 erhålla	 en	 så	 hög	 detaljrikedom	 som	möjligt,	 data	 bör	 dock	 ej	
tillgängliggöras	direkt	via	de	aktuella	källsystemen	för	att	undvika	att	prestandan	eventuellt	
påverkas	 i	 övriga	 processer	 där	 källsystemen	 används,	 vilket	 inte	 får	 hända.	 Detta	 i	 sin	 tur	
skapar	en	viss	latens	vad	gällande	hur	uppdaterad	data	är	i	aktuella	datalager.		

”Användare	bör	inte	kopplas	direkt	till	källsystemen	för	att	hämta	data,	
Rinns	mängder	av	anledningen	men	en	stor	grej	är	att	om	användaren	inte	
vet	vad	den	gör	kan	den	slöa	ner	källsystemet	mycket.	Data	ska	ha	hög	

detaljrikedom	men	inte	direkt	från	källsystemen(prestanda),	detta	skapar	
en	viss	latens	eftersom	data	måste	skickas	från	källsystem	till	datalager	

och	därav	är	datalagren	inte	alltid	100%	uppdaterade.”(R2)	

Alltså	genereras	ett	problem	här,	där	en	måste	göra	ett	val	huruvida	en	vill	riskera	att	en	viss	
latens	 bland	 processerna	 som	 Jinns	 i	 källsystemen	 kontra	 huruvida	 data	 är	 uppdaterad	 för	
varje	givet	tillfället	eller	att	det	Jinns	en	viss	latens	i	uppdaterings	frekvensen	hos	data.		

R2	 fortsätter	med	att	påvisa	 sin	 syn	på	kvalitetssäkringen	 i	 en	SSBI-miljö,	 i	den	 form	att	en	
viss	datakvalitets-säkring	skall	genomföras.	Dock	ska	ingen	data	skalas	av,	detta	eftersom	om	
en	inte	visualiserar	datakvalitetens-brister	kan	dom	ej	upptäckas	och	i	sin	tur	åtgärdas.		

”En	viss	kvalitetssäkring	skall	göras	men	man	ska	inte	ta	bort	någon,	
visualiserar	man	inte	datakvalitetsbristerna	kan	man	aldrig	göra	något	

åt	det.”(R2)	

R4	 menar	 på	 att	 kvalitetssäkra	 data	 inte	 är	 något	 som	 bör	 göras	 inom	 en	 SSBI-miljö	
överhuvudtaget,	 då	 en	 kvalitetssäkring	 av	 data	 ofta	 hänvisas	 till	 en	 mer	 traditionell	
användning	av	BI.		

”Den	stora	skillnaden	är	ju	att	i	traditionell	bi	får	slutanvändaren	data	i	
form	av	en	färdig	rapport	eller	dashboard	eller	något	liknande	där	någon	
har	tagit	ansvar	för	att	data	har	rätt	kvalitet	och	är	säkerställd.	Så	är	det	

oftast	inte	i	SSBI	sammanhang.	Utan	här	får	man	tillgång	till	en	
datamängd	och	sedan	får	modellera	och	skruva	så	som	du	vill.”	(R4)	
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Här	 skiljer	 sig	 respondenternas	 åsikter	 från	 varandra,	 vissa	 menar	 på	 att	 kvaliteten	 skall	
säkras	på	samma	nivå	som	traditionell	BI	medan	andra	tycker	att	det	inte	bör	ske	på	samma	
nivå	eller	överhuvudtaget.	Detta	är	något	som	är	upp	till	verksamheten	i	fråga,	och	Jinns	inget	
direkt	svar	på	om	och	hur	mycket	kvaliteten	skall	säkras.		

R5	styrker	det	R2	påvisar,	alltså	att	datakvalitet	vid	tillgängliggörandet	av	data	inom	en	SSBI-
miljö	är	oerhört	viktigt,	däremot	kan	detta	ta	en	del	tid.		

”Datakvalitet	är	ju	fruktansvärt	viktigt,	det	tar	en	väldigt	massa	tid	att	få	
data	precis	riktig.”(R5)	

Respondenterna	 verkar	 vara	 gradvis	 överens	 om	 att	 en	 viss	 nivå	 av	 kvalitetssäkring	 är	
nödvändig,	däremot	bör	detta	inte	ta	för	lång	tid	då	en	verksamhet	kan	riskera	att	falla	tillbaka	
i	 en	 traditionell	 BI-miljö	med	 långa	 ledtider	 och	 stort	 arbete	 hos	 en	 IT-avdelning	 kan	 vara	
nödvändig.		

�28



7.	Resultat	
Detta	 kapitel	 kommer	 presentera	 det	 resultat	 som	 framkommit	 via	 analyser	 som	 genomförts	
med	hjälp	av	en	fallstudie	som	inkluderar	intervjuer	samt	en	litteraturgranskning.		

Figur	3	representerar	tre	huvudkategorier	som	genererats	fram	utifrån	den	data	som	samlats	
in	 via	 litteraturgranskningen	 som	 kan	 ses	 som	 tre	 viktiga	 utmaningar	 och	 faktorer	 att	 ta	 i	
beaktning	vid	tillgängliggörande	av	data	inom	en	SSBI-miljö.	Informationen	som	samlades	in	
via	 intervjuerna	 berikade	 och	 utökade	 informationen	 från	 litteraturgranskningen.	 Data	
governance	ses	som	det	centrala	datahanterings	konceptet	där	verksamheter,	via	policies	och	
regler,	kan	erhålla	ordning	och	reda	bland	den	data	som	tillgängliggörs	och	se	till	att	relevant	
data	 tillgängliggörs	 för	 relevanta	 användare.	 På	 grund	 av	 ökningen	 av	 rörliga	 delar	 vid	
införande	 av	 SSBI	 krävs	 ett	 stort	 arbete	 med	 behörigheter	 då	 det	 blir	 större	 risker	 kring	
känslig	data	då	Jler	slutanvändare	får	tillgång	till	data	jämfört	med	en	traditionell	BI-miljö.	Det	
viktigaste	vid	införande	av	SSBI	är	trots	allt	att	slutanvändare	faktiskt	får	tillgång	till	data,	utan	
tillgången	 tappar	 SSBI	 hela	 sitt	 syfte,	 det	 Jinns	 Jlera	 faktorer	 som	 påverkar	 tillgången,	 till	
exempel	 hur	 slutanvändare	 kan	konsumera	data,	 datans	 kvalitet	 och	hur	 tillgången	 till	 data	
hanteras.	
	

Figur	3:	Framtagna	faktorer	som	spelar	in	vid	införande	av	SSBI	
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7.1	Data	governance	
Data	governance	ses	som	det	centrala	datahanterings	konceptet	i	den	mån	att	en	verksamhets	
SSBI-miljö	ska	erhålla	en	viss	kvalitet	gällande	hur	data	tillgängliggörs,	hur	den	används	och	
dess	 konsekvens.	 Här	 deJinieras	 policies	 såsom	 hur	 data	 bör	 tillgängliggöras	 vad	 gällande	
vilken	data	som	skall	tillgängliggöras	till	vilken	slutanvändare.		

7.1.1	Relevant	data	

En	faktor	som	bör	tas	i	beaktning	när	data	väl	skall	tillgängliggöras	vid	införande	av	en	SSBI-
miljö	 är	 att	 tänka	 på	 hur	 verksamheten	 vill	 tillgängliggöra	 den.	 Alltså	 skall	 all	 data	 vara	
tillgänglig	för	alla	slutanvändare	eller	skall	begränsningar	Jinnas	huruvida	data	tillgängliggörs	
baserat	 på	 ansvarsprocesser?	 Data	 bör	 endast	 tillgängliggöras	 på	 det	 sätt	 att	 relevanta	
slutanvändare	 får	 tillgång	 till	 relevant	 data	 efter	 deras	 ansvarsområden	 (Eckerson,	 2014).		
Även	R1	tar	upp	att	verksamheter	bör	tänka	på	att	tillgängliggöra	data	efter	relevans:	"En	del	
stora	 företag	 kör	 väldigt	 öppet.	 Om	 det	 inte	 måste	 vara	 hemligt,	 sparar	 det	 mycket	 tid	
administration.	En	nackdel	att	det	blir	för	mycket	data	som	inte	är	relevant.”	Verksamheter	har	
självklart	 olika	 syn	 på	 huruvida	 data	 bör	 tillgängliggöras.	 Alltså	 om	 all	 data	 tillgängliggöras	
eller	om	den	bör	begränsas	efter	en	viss	relevans?	Däremot	Jinns	det	en	balansgång	gällande	
ämnet,	eftersom	tillgängliggörandet	av	data	bör	inte	begränsa	slutanvändarens	kreativitet	och	
möjliggöra	för	nya	insikter	som	kan	generera	smartare	och	bättre	beslut	för	verksamheten.		

7.1.2	Ordning	&	reda	

En	 stor	 del	 av	 data	 governance	 vid	 införande	 och	 underhåll	 av	 en	 SSBI-miljö	 är	 att	
kontinuerligt	 erhålla	 en	 viss	 nivå	 av	 ordning	 och	 reda.	 Antalet	 rörliga	 delar	 ökar	 vid	 ett	
införande	 av	 en	 SSBI-miljö.	 Med	 hjälp	 av	 data	 governance	 kan	 den	 önskade	 nivån	 erhållas	
genom	att	det	skapar	en	central	kontroll	och	översikt,	detta	gör	att	policies	kan	deJinieras	och	
en	viss	konsekvens	 i	exempelvis	hur	slutanvändare	konsumerar	data	kan	erhållas	och	därav	
generera	mer	 ordning	 och	 reda	 inom	 en	 SSBI-miljö	 (Imhoff	 &	White	 2011).	 R6	 tar	 upp	 att	
arbetet	kring	data	governance	i	 form	av	att	hålla	ordning	och	reda	är	en	stor	utmaning:	”Jag	
tror	personligen	att	utmaningen	är	att	det	Rinns	en	teknisk	utmaning	att	det	inte	blir	för	stökigt	
helt	enkelt.” Exempel	på	policies	vid	införande	av	SSBI	kan	vara	hur	rapporter	skall	döpas,	hur	
länge	de	bör	vara	aktiva	samt	hur	de	bli	en	del	av	den	operationella	nivån	av	verksamheten.	
Det	 bör	 också	 Jinnas	 ett	 sätt	 för	 slutanvändare	 att	 erhålla	 information	 angående	 hur	 de	
faktiskt	hittar	data	och	att	de	hittar	den	data	de	faktiskt	behöver.	

7.2	Behörigheter	
Verksamheter	 har	 ofta	 olika	 syn	 på	 hur	 behörigheter	 för	 slutanvändare	 bör	 hanteras	 vid	
införande	SSBI.	Synen	baseras	ofta	på	hur	mycket	känslig	och	sekretessbelagd	data	de	erhåller,	
till	 exempel	 data	 angående	 löner,	 verksamheter	 som	 är	 börsnoterade	 eller	 om	 deras	
kundregister	 innehåller	mycket	 känslig	 data	 såsom	 inom	 sjukvården	 eller	 liknande.	 Sådana	
scenarion	genererar	ofta	stora	mängder	känslig	och	sekretessbelagd	data	som	därav	kräver	ett	
stort	arbete	gällande	hur	behörigheterna	bör	deJinieras	för	varje	slutanvändare.		

7.2.1	Säkerhet	

Betydelsen	av	att	tänka	på	säkerhetsaspekter	gällande	behörigheter	ökar	kring	ett	införande	
av	SSBI.	Detta	på	grund	av	att	externa	datakällor	skall	inkluderas	samt	att	Jler	slutanvändare,	
än	 exempelvis	 vid	 en	 traditionell	 BI-miljö,	 får	 tillgång	 till	 data	 och	 då	 ökar	 också	 riskerna	
(Lennerholt,	 van	 Laere	 &	 Söderström,	 2018).	 Även	 R6	 nämner	 att	 risken	 för	 att	
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sekretessbelagd	information	skall	läcka	ökar	inom	en	SSBI-miljö:	”Större	sannolikhet	att	någon	
gör	något	dumt	om	1000	personer	har	tillgång	till	data	än	om	20	personer	har	tillgång	till	data,	
enkel	matematik.	Både	ofrivilligt	eller	frivilligt.”	Arbete	kring	säkerheten	blir	en	stor	utmaning,	
oavsett	hur	mycket	policies	och	sekretessavtal	som	arbetas	fram	går	det	inte	frånse	från	den	
enkla	slutsatsen	att	ju	Jler	som	får	tillgång	till	en	viss	form	av	data	desto	större	blir	risken	att	
någon	missbrukar	den.	

7.2.2	Arvet	av	arkitekturer	

Vid	 övergång	 från	 traditionell	 BI	 till	 en	 SSBI-miljö	 påverkas	 behörigheterna	 på	 hur	
behörigheterna	 var	 deJinierade	 i	 den	 tidigare	miljön.	 Alltså	 skapas	 ett	 sorts	 arv	 baserat	 på	
tidigare	 arkitekturer.	 R2	 påvisar	 att	 det	 deJinitivt	 Jinns	 ett	 arv	 i	 äldre	 arkitekturer	 hos	 en	
traditionell	BI-miljö:	”Ett	arv	Rinns	i	den	arkitektur	som	existerar,	har	du	data	marts	kanske	all	
data	 inte	 är	 tillgängliggjorda	 där,	 om	 eventuella	 behörigheter	 är	 deRinierade	 i	 data	 martsen	
behöver	inte	dom	behörigheterna	inte	nödvändigtvis	stämma	överens	med	dom	behörigheterna	
som	 skall	 gälla	 för	 SSBI.”	 Till	 exempel	 om	 Jlera	 olika	 data	marts	 tidigare	 användes	 för	 olika	
avdelningar	 och	 anställda	 på	 varje	 avdelning	 endast	 kunde	 erhålla	 data	 från	 sin	 egen	
avdelning,	 då	 skall	 de	 tidigare	 behörigheterna	 appliceras	 på	 den	 nya	 SSBI-miljön.	 Ingen	
tidigare	 litteratur	 verkar	 ta	 upp	 huruvida	 tidigare	 arkitekturer	 i	 en	 traditionell	 BI-miljö	
påverkar	hur	framtida	behörigheter	hanteras	i	en	SSBI-miljö.	

7.2.3	Undantagsfall	

När	 väl	 behörigheter	 är	 deJinierade	 och	 införande	 av	 dessa	 är	 genomförda	 och	 de	
slutanvändare	 som	 bör	 ha	 tillgång	 till	 en	 viss	 data	 har	 tillgång	 till	 den	 återstår	 fortfarande	
andra	utmaningar.	En	ytterligare	utmaning	gällande	behörigheter	är	hur	verksamheten	skall	
hantera	eventuella	undantagsfall.	Till	exempel	om	en	anställd	på	en	avdelning	behöver	ta	del	
av	 data	 som	 en	 annan	 anställd	 egentligen	 hanterar	 under	 en	 viss	 period,	 hur	 skall	
verksamheten	 hantera	 sådana	 situationer?	 R3	 beskriver	 ett	 liknande	 resonemang	 under	
intervjun:	”Behörighetskoncept	är	en	jättegrej,	 jag	ska	se	ett	bolag	du	kanske	ska	se	ett	annat,	
säg	att	jag	är	vikarie	för	dig,	då	måste	jag	ha	tillgång	till	data	som	du	har	tillgång	till.	Hur	gör	
man	det?”	De	verksamheter	som	lyckas	bra	med	en	sådan	faktor	är	de	verksamheter	som	helst	
ser	att	slutanvändarna	får	tillgång	till	lite	för	mycket,	direkt	när	detta	begränsas	på	en	högre	
grad	 och	 varje	 individuell	 slutanvändare	 skall	 ha	 tillgång	 till	 individuella	 siffror	 blir	 det	
besvärligt.		

Ingen	tidigare	litteratur	beskriver	hur	verksamheter	och	organisationer	ska	eller	bör	hantera	
sådana	 situationer	 där	 undantagsfall	 skall	 hanteras	 kring	 behörigheter	 för	 att	 inte	 hamna	 i	
säkerhetsrisker	kring	känslig	data.	

7.3	Tillgänglighet/kvalitet	
Imhoff	 &	 White	 (2016)	 beskriver	 att	 Jlertalet	 av	 deras	 respondenter	 menar	 på	 om	
slutanvändare	 inte	 kan	 få	 åtkomst	 till	 relevant	 data	 försvinner	 hela	 syftet	 med	 det	
beslutsunderlag	som	både	en	traditionell	BI-miljö	och	en	SSBI-miljö	genererar.		

Tillgängligheten	 inkluderar	 faktorer	 som	att	 slutanvändare	enkelt	 skall	kunna	 ta	konsumera	
data	och	rapporter.	En	del	av	detta	är	att	genomföra	en	viss	nivå	av	kvalitetssäkring	och	sedan	
också	 förmedla	 en	 sådan	 för	 slutanvändarna.	 Slutanvändare	 bör	 också	 kunna	 blanda	 data,	
alltså	 till	 exempel	 genom	 att	 slå	 ihop	 verksamhetsdata	med	 data	 som	 slutanvändaren	 själv	
erhåller,	såsom	väderdata	etc.	All	data,	inom	en	SSBI-miljö,	lagras	inte	i	ett	datalager	som	inom	
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en	 traditionell	 BI-miljö	 utan	 data	 kan	 komma	 från	 Jlera	 källor	 som	 sociala	medier	 eller	 en	
användares	egna	anteckningar,	detta	kan	generera	vissa	risker.		

7.3.1	Blanda	data	

En	verksamhets	SSBI-miljö	bör	möjliggöra	för	slutanvändare	att	ta	del	av	ostrukturerad	data	
till	exempel	via	att	blanda	data	av	olika	slag	 för	att	 i	 sin	 tur	kunna	erhålla	 insikter	som	kan	
leda	till	beslut	på	verksamhetens	olika	nivåer.	Detta	ses	som	en	stor	utmaning,	det	vill	säga	att	
möjliggöra	 för	 slutanvändare	att	 enkelt	 ta	del	 av	data	 som	är	 tillgängliggjord	 inom	en	SSBI-
miljö	samt	också	kombinera	det	med	egen	data,	alltså	till	exempel	ostrukturerad	data	i	form	
av	excel-ark	som	innehåller	väderdata	eller	liknande.	R1	beskriver	ett	liknande	scenario:	”I	det	
moderna	 sättet	 att	 man	 skall	 kunna	 blanda	 ihop	 egen	 data	 som	 inte	 är	 erbjuden	 av	 en	 IT-
avdelning.”	 En	 SSBI-miljö	 bör	 också	 tillgängliggöra	 ostrukturerad	 data	 i	 någon	 form,	 detta	
eftersom	att	möjligheten	att	 ta	del	 av	 sådan	data	 är	 för	 slutanvändare	mycket	 viktigt.	Detta	
gäller	exempelvis	data	som	genereras	utifrån	e-mail,	kommentarer	och	sociala	medier.	

7.3.2	Datakvalitet	

En	 stor	utmaning	vad	gällande	 tillgängliggörande	av	data	vid	 införande	av	SSBI	 verkar	vara	
hur	 verksamheten	 skall	 hantera	 en	 viss	 kvalitetssäkring	 hos	 den	 data	 som	 tillgängliggörs.	
Slutanvändare	 bör	 ges	möjligheten	 att	 ta	 del	 av	 vilken	 kvalitet	 en	 viss	 datamängd	 erhåller,	
alltså	hur	uppdaterad,	komplett	och	tillförlitlig	den	är	(Lennerholt,	van	Laere	&	Söderström,	
2018).	 	 Slutanvändare	 skall	 alltså	 kunna	 ta	 del	 av	 en	 viss	 indikering	 kring	 vilken	 nivå	 av	
kvalitet	 en	 viss	 data	 erhåller	 (Alpar	 &	 Schulz,	 2016).	 R2	 beskriver	 att	 en	 viss	 nivå	 av	
kvalitetssäkring	bör	genomföras:	”En	viss	kvalitetssäkring	skall	göras	men	man	ska	inte	ta	bort	
någon,	visualiserar	man	inte	datakvalitetsbristerna	kan	man	aldrig	göra	något	åt	det.”(R2)	

En	 viss	 kvalitetssäkring	 bör	 alltså	 Jinnas	 även	 inom	 en	 SSBI-miljö.	 Datakvalitet	 är	 viktigt,	
däremot	 Jinns	det	vissa	skillnader	mellan	 traditionell	BI	och	SSBI	där	 inom	den	 traditonella	
BI:n	 Jinns	 det	 någon	 som	 ansvarar	 för	 att	 all	 datakvalitet	 är	 säkerställd	 innan	 en	
slutanvändare	får	ta	del	av	BI-resultatet.	Inom	SSBI	är	detta	inte	alltid	säkert	utan	det	är	mer	
upp	till	slutanvändaren	att	kolla	om	data	är	tillförlitlig	eller	inte	eftersom	de	själva	hämtar	den	
tillgängliggjorda	 datamängden	 för	 vidare	 analys.	 Därav	 bör	 det	 Jinnas	 något	 sätt	 för	
slutanvändarna	att	ta	del	av	vilket	sorts	skick	en	viss	datamängd	erhåller.		

Som	 tidigare	 nämnt	 sker	 inte	 kvalitetssäkring	 till	 lika	 stor	 utsträckning	 inom	 en	 SSBI-miljö	
som	 inom	en	 traditionell	BI-miljö.	Detta	 för	att	 inte	begränsa	slutanvändares	kreativitet	och	
censurera	data	eller	för	att	om	en	inte	visualiserar	brister	i	data	går	det	aldrig	göra	något	av	
det,	 detta	 enligt	 en	 respondent.	 Att	 genomföra	 en	 grundlig	 kvalitetssäkring	 anses	 av	
litteraturen	som	värdefullt	då	avkastningen	i	en	sådan	investering	ofta	är	hög.		

En	respondent	påvisar	också	att	kvalitetssäkring	 tar	mycket	 tid,	och	SSBI-miljön	riskerar	då	
hamna	tillbaka	i	en	traditionell	BI-miljö	i	den	form	av	långa	ledtider	i	form	av	att	det	kan	ta	för		
lång	tid	att	tillgängliggöra	data.	Verksamheter	står	alltså	inför	ett	vägskäl	i	frågan	hur	data	bör	
kvalitetssäkras	i	fråga	om	vilken	nivå	av	kvalitetssäkring	som	bör	erhållas.		

7.3.3	Direkt	tillgång	

Enligt	Alpar	&	Schulz	(2016)	bör	slutanvändare	ha	möjligheten	att	 ta	del	av	data	direkt	 i	en	
verksamhets	källsystem.	Detta	för	att	sådana	system	erhåller	alltid	realtids	uppdaterad	data,	
som	ofta	behövs	för	att	ta	beslut	på	operationella	nivåer	inom	en	verksamhet.		
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R2	 säger	 dock	 emot	 detta	 påståendet	 eftersom	 det	 Jinns	 risker	 med	 ett	 sådant	 arbetssätt:	
”Användare	 bör	 inte	 kopplas	 direkt	 till	 källsystemen	 för	 att	 hämta	 data,	 Rinns	 mängder	 av	
anledningen	 men	 en	 stor	 grej	 är	 att	 om	 användaren	 inte	 vet	 vad	 den	 gör	 kan	 den	 slöa	 ner	
källsystemet	 mycket.”  Användare	 av	 dessa	 källsystem	 har	 ofta	 dagliga	 interaktioner	 med	
systemen	 och	 kräver	 därav	 konstant	 möjlighet	 att	 ta	 del	 och	 använda	 dom	 processer	 som	
källsystemen	är	till	för,	till	exempel	lönehantering	eller	beställnings-ordrar.	Direkt	tillgång	till	
data	 i	 källsystemen	 kan	 skapa	 långa	 svarstider	 hos	 systemen	 och	 påverkar	 alltså	 dom	 som	
faktiskt	 använder	 systemen	 mer	 än	 att	 bara	 ta	 del	 av	 den	 data	 som	 de	 genererar.	 Dessa	
svarstider	 får	 inte	 uppstå	 därav	 bör	 möjligheten	 för	 direkt	 tillgång	 undersökas	 vid	
tillgängliggörandet.	
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8.	Slutsats	
I	detta	kapitel	är	målet	att	besvara	den	frågeställning	som	tidigare	har	presenterats.		

Den	 fallstudie	 som	 har	 genomförts	 via	 intervjuer	 av	 respondenter	 som	 bestod	 av	 experter	
inom	SSBI	området	samt	en	litteraturgranskning	av	litteratur	som	avhandlar	ämnet	kring	SSBI	
har	diverse	framstående	utmaningar	och	viktiga	faktorer	som	bör	tas	i	beaktning	genererats.		

Frågeställningen	som	tidigare	i	studien	har	deJinierats	syns	nedan:		

• Hur	bör	data	tillgängliggöras	till	slutanvändare	vid	införande	av	SSBI?	

Studien	 har	 genererat	 tre	 stycken	 områden	 som	 kan	 ses	 som	 rekommendationer	 för	
verksamheter	 att	 lägga	 extra	 fokus	på.	Dessa	 kan	 i	 sin	 tur	 delats	 upp	 i	 tre	 huvudkategorier	
med	 tillhörande	 underkategorier	 som	 varje	 verksamhet	 bör	 ta	 i	 beaktning	 när	
tillgängliggörande	av	data	genomförs	vid	införande	av	SSBI.	De	tre	huvudkategorierna	är	data	
governance,	behörigheter,	tillgänglighet	och	kvalitet	med	tillhörande	underkategorier.		

Arbete	 med	 data	 governance	 blir	 inte	 mindre	 viktigt	 vid	 införande	 av	 en	 SSBI-miljö.	 Ett	
fortsatt	arbete	med	hur	data	tillgängliggörs	har	en	fortsatt	betydande	roll	även	om	data	skall	
tillgängliggöras	snabbare	och	i	en	friare	miljö.	Exempelvis	bör	ett	fokus	ligga	på	att	data	skall	
tillgängliggöras	 till	 slutanvändare	efter	 relevans,	 alltså	 slutanvändare	bör	 få	 tillgång	 till	data	
som	berör	de	arbetsprocesser	dom	ansvarar	för.	Data	som	tillgängliggörs	måste	också	erhålla	
en	viss	ordning	och	 reda,	 alltså	att	policies	bör	deJinieras	av	verksamheten	 i	 fråga	hur	data	
tillgängliggörs,	 hur	 eventuella	 rapporter	döpts	 samt	hur	verksamheter	publicerar	 rapporter.	
Samt	 dessutom	 hur	 slutanvändarna	 kan	 hitta	 den	 data	 som	 är	 tillgängliggjord,	 exempelvis	
genom	att	deJiniera	och	skapa	en	sorts	datakatalog	 för	att	underlätta	 för	slutanvändarna	att	
förstå	data.	

En	annan	viktig	aspekt	som	uppkommit	vid	datainsamlingen	är	att	vid	tillgängliggörande	av	
data	 för	 slutanvändare	 lägga	 ett	 stort	 fokus	 på	 huruvida	 verksamheten	 bör	 hantera	 frågor	
kring	behörigheter.	Det	vill	säga	hur	verksamheten	skall	undvika	att	SSBI-miljön	blir	en	risk	
kring	eventuella	säkerhetsfrågor.	För	en	verksamhet	som	erhåller	känslig	data	är	detta	extra	
viktigt	att	inte	obehöriga	användare	kan	ta	del	av	data	som	kan	vara	skadlig	om	den	hamnar	i	
fel	händer.	Behörigheterna	påverkas	 till	 stor	del	 av	hur	en	eventuell	 tidigare	 traditionell	BI-
miljö	har	varit	uppbygd,	 till	 exempel	data	efter	avdelningar	och	 relevans.	Ett	bekymmer	vid	
arbete	kring	behörigheter	är	dels	vilka	slutanvändare	som	bör	få	tillgång	till	vilken	data	för	att	
undvika	 säkerhetsrisker	 samt	 även	 hur	 eventuella	 undantagsfall	 bör	 hanteras.	 Hur	 gör	
verksamheten	vid	eventuella	speciella	scenarion	som	exempelvis	en	tidsbegränsad	tjänst	eller	
ett	 fall	 när	 en	 vikarie	 appliceras,	 sådana	 situationer	 bör	 verksamheter	 hantera	 enligt		
deJinierade	policies.		

Det	viktigaste	med	tillgängliggörande	av	data	för	slutanvändarna	är	i	slutändan	att	de	faktiskt	
får	tillgång	till	data,	om	det	inte	är	möjligt	spelar	allt	annat	ingen	roll.	Inom	en	SSBI-miljö	skall	
möjligheten	Jinnas	för	slutanvändare	att	få	tillgång	till	all	sorts	data,	alltså	både	strukturerad	
och	ostrukturerad	data.	Slutanvändare	skall	alltså	även	få	möjligheten	att	ta	del	av	data	som	
inte	genereras	av	verksamheten,	till	exempel	väderdata	eller	data	genererat	av	sociala	medier	
och	därefter	 få	möjligheten	att	 kombinera	 sådan	data	med	verksamhetsdata.	Ett	 stort	 fokus	
gällande	 tillgängliggörandet	 av	data	 för	 en	 verksamhet	 bör	 också	 vara	 att	 lägga	ner	 den	 tid	
som	krävs	för	att	kvalitetssäkra	den	data	som	tillgängliggörs.	Eftersom	slutanvändare	snabbt	
skall	kunna	 ta	del	av	ny	data	 får	dock	 inte	svarstiderna	påverkas	av	denna	processen,	alltså	
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måste	 data	 kvalitetssäkras	 samt	 också	 inte	 ta	 för	 lång	 tid	 för	 att	 undvika	 att	 hamna	 i	 en	
traditionell	 BI-miljös	 hjulspår	 gällande	 svarstider.	 Verksamheter	 bör	 också	 undersöka	
möjligheten	 att	 ge	 slutanvändare	 tillgång	 direkt	 i	 verksamhetens	 källsystem,	 detta	 bör	
appliceras	 i	 den	 mån	 att	 övriga	 processer	 som	 använder	 källsystemet	 inte	 påverkas	 av	
eventuell	latens	eller	liknande	eftereffekter.		

Via	 studiens	 framtagna	 utmaningar	 och	 viktiga	 faktorer	 kan	 ett	 införande	 av	 en	 SSBI-miljö	
underlättas	för	en	verksamhet	och	minimera	risken	för	misslyckanden	vid	tillgängliggörande	
av	data	för	slutanvändare.			
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9.	Diskussion	
I	 detta	kapitel	 kommer	 studiens	metod,	 resultat,	 etik,	 samhälleliga	aspekter	och	vetenskapliga	
aspekter	diskuteras.	Samt	även	en	diskussion	hur	en	 framtida	studie	 inom	ämnet	med	relation	
till	denna	studiens	resultat	kan	berika	forskningen	ytterligare.		

9.1	Metodval	
Studien	 genomfördes	 via	 en	 fallstudie	med	 tillhörande	datainsamling	 i	 form	av	 genomförda	
intervjuer	samt	en	tillhörande	litteraturgranskning.	Tillgången	till	litteratur	kring	det	aktuella	
ämnet	har	kom	att	bli	väldigt	begränsat	då	att	tillgängliggöra	data	inom	SSBI	är	bara	ett	visst	
del	 område	 av	 hela	 SSBI-domänen.	 Största	 fokuset	 har	 därav	 legat	 på	 de	 genomförda	
intervjuerna	 vilket	 visade	 sig	 att	 bli	 ett	 lyckat	 val	 baserat	 på	 det	 underlag	 som	 faktiskt	
lyckades	 erhållas.	 En	 skulle	 kunna	 ifrågasätta	 om	 antalet	 intervjuer,	 alltså	 sex	 stycken,	
genererade	tillräcklig	med	information.	Intervjuerna	i	fråga	pågick	ofta	i	drygt	en	timme	och	
innehöll	mycket	samtal	och	motfrågor	genom	hela	intervjun,	därav	lyckades	varje	respondent	
tillhandahålla	 stora	 mängder	 information.	 Under	 datainsamlingens	 gång	 vad	 gällande	
intervjuerna	kunde	ett	visst	mönster	kristallisera	sig	grundat	 i	det	att	respondenternas	svar	
började	 likna	varandra	och	 informationen	då	blev	 i	 viss	mån	mättad.	Därav	kan	antalet	och	
omfattningen	av	dom	genomförda	intervjuerna	ses	som	tillräckliga.	

Den	 planerade	 fallstudien	 som	 involverade	 intervjuer	 genomfördes	 som	 planerat	 där	
intervjuerna	 var	 av	 en	 semi-strukturerad	 karaktär	 där	 ett	 par	 för	 deJinierade	 frågor	
etablerades	för	att	få	respondenterna	in	på	det	spår	som	krävdes	för	att	närma	sig	svaret	på	
den	 aktuella	 frågeställningen.	 Däremot	 fanns	 det	 rum	 för	 eventuella	 utsvävningar	 för	
respondenterna	att	ta	upp	det	som	dom	tyckte	var	extra	viktigt,	detta	kom	ofta	att	spegla	den	
domän	 som	 respondenten	 var	 ansvariga	 för.	 Däremot	 stämde	 respondenternas	 svar	 ofta	
överens	med	varandra	då	de	ofta	tog	upp	de	faktorer	som	dom	tyckte	var	viktiga.	Även	detta	
styrker	tidigare	påstående	att	tillräcklig	med	information	samlades	in	och	en	mättnadskänsla	
uppkom	vad	gällande	datainsamlingen.	En	förbättring	av	metoden	skulle	vara	att	genomföra	
en	observation	av	ett	införande	av	en	SSBI-miljö	när	data	skall	tillgängliggöras	för	att	se	vilka	
utmaningar	 och	 problem	 som	 uppkommer	 rent	 praktiskt	 under	 införandet	 och	 vad	 de	
experter	som	medverkar	verkligen	fokuserar	på.		

De	 respondenter	 som	 ingick	 i	 studien	bestod	 av	 vad	man	kan	kalla	 experter	 som	hade	 stor	
insyn	och	erfarenhet	inom	domänerna	BI	och	SSBI	på	grund	av	deras	dagliga	arbete	inom	dom	
båda.	 Valet	 av	 respondenter	 kan	 anses	 som	 lyckad	 eftersom	 resultatet	 av	 datainsamlingen	
tyder	på	att	informationen	erhöll	djupa	resonemang	på	grund	av	deras	insyn	och	exempel	från	
verkligheten	på	grund	av	deras	erfarenheter.	Vad	gällande	den	data	som	samlats	in	har	även	
en	 viss	 nivå	 av	 validering	 skett	 då	 återkoppling	 på	 det	 material	 som	 samlats	 in	 via	
intervjuerna	 har	 skett	 med	 de	 aktuella	 respondenterna	 baserat	 på	 önskemål	 från	 dessa	
respondenter.		

9.2	Resultat	
Resultatet	 som	 erhölls	 under	 studien	 skall	 kunna	 ligga	 till	 grund	 för	 en	 verksamhet	 när	 de	
ligger	 i	 det	 skede	 att	 tillgängliggörande	 av	 data	 skall	 genomföras	 vid	 införande	 av	 en	 SSBI-
miljö.	Resultatet	skulle	kunna	konkretiseras	mer	 i	 form	av	att	ge	ett	”best-practice”	exempel	
för	varje	faktor	och	utmaning.	Tyvärr	är	det	inte	alltid	enkelt	då	att	tillgängliggöra	data	inom	
SSBI	ofta	är	situationsbaserat	för	varje	verksamhet.	Däremot	kan	verksamheten,	med	hjälp	av	
de	 uppkomna	 faktorer,	 ta	 del	 av	 vilka	 områden	 inom	 tillgängliggörandet	 som	 brukar	 vara	
besvärligt	och	bör	läggas	mer	tid	på	och	verkligen	fokuseras	på.		
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Resultatets	 trovärdighet	 bör	 kunna	 ses	 som	 tillräcklig	 då	 datainsamlingen	 under	 studiens	
gång	 har	 uppnått	 en	 viss	mättnadskänsla	 samt	 att	 de	 respondenter	 har	 en	 stor	 insyn	 inom	
SSBI	med	stora	erfarenheter	av	många	sådana	införanden.	Samt	dessutom	att	en	viss	nivå	av	
validering	som	tidigare	nämnt	också	genomförts	med	hjälp	av	respondenterna.	Det	är	möjligt	
att	 resultatet	 hade	 blivit	 annorlunda	 om	 ett	 annat	 företag	 hade	 involverats	 på	 grund	 av	
verksamheters	tekniska	verktyg	och	teoretiska	policies	kan	skilja	sig	mellan	olika	företag.		

Vad	 gällande	 vad	 tidigare	 litteratur	 säger	 angående	 ämnet	 Jinns	 det	 både	 litteratur	 som	
styrker	och	motsäger	den	data	som	uppkom	via	intervjuerna.	Däremot	Jinns	det	vissa	luckor	i	
litteraturen	 i	 jämförelse	 med	 vad	 respondenterna	 tar	 upp.	 Till	 exempel	 är	 informationen	
angående	 behörigheter	 väldigt	 begränsad	 inom	 litteraturen	 trots	 att	 respondenterna	
verkligen	 såg	 det	 som	 en	 viktig	 faktor.	 Alltså	 vissa	 faktorer	 som	 respondenterna	 tar	 upp	
saknas	 nästan	 helt	 och	 hållet	 i	 litteraturen	men	mycket	 Jinns	 också	 i	 litteraturen	 även	 om	
litteraturen	ibland	skiljer	sig	marginellt.		

9.3	Etik	
De	etiska	punkter	som	togs	upp	via	det	vetenskapliga	rådet	i	tidigare	kapitel	har	tagits	hänsyn	
till	 under	 dom	 genomförda	 intervjuerna,	 detta	 i	 form	 av	 hur	 den	 informationen	 som	 har	
samlats	 in	behandlats.	Till	exempel	har	respondenternas	 identitet	och	speciJika	roller	hållits	
hemliga	 på	 deras	 egna	 förfrågan.	 Vissa	 av	 respondenter	 samarbetar	 och	 konsulterar	
organisationer	 och	 verksamheter	 som	 erhåller	 stora	 mängder	 känslig	 data	 och	 processer.	
Därav	har	även	exempel	 som	respondenterna	gett	anonymiserats	utan	att	 förändra	det	 som	
respondenterna	 vill	 framföra.	 Det	 företaget	 som	 samarbetat	 och	 tillhandahållit	
respondenterna	har	godkänt	det	sätt	som	respondenterna	i	fråga	har	anonymiserats	samt	hur	
den	 information	 de	 tillhandahållit	 har	 anonymiserats.	 Varje	 enskild	 respondent	 har	 blivit	
tilldelade	 information	 i	 vad	 studien	 avhandlar	 och	 vad	målet	med	 studien	 faktiskt	 är	 samt	
också	 själva	 fått	 styra	 sin	 egna	medverkan	eftersom	 ingen	 respondent	har	blivit	 tvingad	att	
medverka	 i	 någon	 intervju.	 Informationen	 som	 erhållits	 via	 intervjuerna	 har	 också	 endast	
använts	för	just	det	syfte	som	studien	är	till	 för	samt	inte	används	för	ett	kommersiellt	bruk	
eller	 liknande.	 	Den	data	som	samlats	 in	har	 förvarats	på	en	 låst	molntjänst	med	begränsad	
tillgång	dit	endast	författaren	av	studien	har	tillgång.	

9.4	Vetenskapliga	aspekter	
Utifrån	 den	 vetenskapliga	 aspekten	 bör	 studien	 kunna	 ses	 som	 ett	 bidrag	 till	 forskningen	 i	
domänen	 SSBI	 och	 i	 synnerhet	 vad	 det	 gäller	 att	 tillgängliggöra	 data	 inom	 SSBI.	 Studien	
fördjupar	sig	i	vilka	utmaningar	som	Jinns	och	vilka	faktorer	som	bör	läggas	extra	fokus	på	för	
en	verksamhet	som	är	i	takt	med	att	införa	en	SSBI-miljö.	Tidigare	forskning	är	begränsat	vad	
gällande	SSBI	och	behöver	ständig	och	kontinuerlig	forskning	kring	domänen.	Den	forskning	
som	tidigare	gjorts	kring	SSBI	har	inte	fokuserat	endast	på	just	tillgängliggörandet	av	data	och	
därav	Jinns	det	en	hel	del	hål	att	fylla	gällande	just	detta	ämne	i	tidigare	forskning.		

9.5	Samhälleliga	aspekter	
Denna	 studie	 möjliggör	 för	 verksamheter	 att	 minimera	 risken	 för	 ett	 misslyckande	 vid	
tillgängliggörande	av	data	när	ett	 införande	av	SSBI	genomförs.	Studien	bidrar	också	genom	
att	 underlätta	 för	 verksamheter	när	 själva	 tillgängliggörandet	 av	data	 skall	 genomföras,	 och	
inte	bara	minimera	risken	för	misslyckanden.		
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9.6	Framtida	forskning	
Denna	studie	har	via	datainsamling	i	form	av	en	litteraturgranskning	samt	intervjuer	lyckats	
identiJiera	konkreta	utmaningar	och	faktorer	som	spelar	in	vid	tillgängliggörandet	av	data	i	en	
SSBI-miljö.	Vad	som	skulle	kunna	göras	är	att	konkretisera	hur	dessa	utmaningar	bör	tacklas	i	
form	av	ett	bästa	 sätt	 att	 faktiskt	undvika	 felaktiga	 sätt	 att	 tillgängliggöra	data.	Detta	 skulle	
kunna	göras	via	en	djupdykning	 i	 litteratur	hur	data	 tillgängliggörs	 i	 traditionella	BI-miljöer	
och	 sedan	 jämföra	 med	 vad	 för	 krav	 som	 Jinns	 inom	 en	 SSBI-miljö.	 Att	 genomföra	 en	
observation	 hos	 en	 speciJik	 verksamhet	 när	 väl	 deJinitioner	 och	 det	 praktiska	 gällande	
tillgängliggörandet	 skall	 genomföras	hade	också	 förgyllt	 och	 skapat	 en	ytterligare	 förståelse	
för	verksamheter	som	beJinner	sig	i	en	sådan	situation.		

En	annan	intressant	tanke	är	att	fördjupa	sig	i	andra	änden	av	möjliga	respondenter,	alltså		via	
respondenter	 hos	 en	 verksamhet	 som	 faktiskt	 har	 en	 fullt	 fungerande	 SSBI-miljö.	 Denna	
studie	 har	 fokuserat	 på	 att	 samla	 in	 data	 från	 respondenter	 som	 konsulterar	 verksamheter	
som	skall	införa	SSBI.	Därav	Jinns	risken	att	vissa	utmaningar	och	faktorer	saknas	som	endast	
en	fullbordad	användare	av	en	SSBI-miljö	kan	tillhandahålla.		
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