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Abstrakt 
SSBI-verktygen möjliggör att flytta framtagningen av rapporter och analyser av affärsdata från 
IT-avdelningen till användarna. SSBI svarar mot ett behov av att snabbare skapa rapporter och 
analyser för att ta affärskritiska beslut. Med en SSBI-implementation finns det ett antal 
utmaningar som behöver hanteras. Syftet med studien är att skapa förståelse för hur utmaningar 
relaterade till SSBI-implementationer hanteras, för att möjliggöra en lyckad implementation. 
Det leder till frågeställningen: Hur hanteras utmaningar relaterade till SSBI-
implementationer? För att skapa förståelse för hur utmaningarna hanterats valde vi en kvalitativ 
metod där vi tolkat konsulters utsagor. Studien utgår från ett konsultperspektiv eftersom 
konsulterna har erfarenhet kring kundprojekt, som involverar såväl nykomlingar till erfarna BI-
organisationer. I slutsatsen presenterar vi tre grupper av angreppssätt för hur utmaningarna 
hanteras, för att lyckas med SSBI-implementeringar.    
  
Nyckelord: SSBI, Utmaningar, Konsulter, Implementering 
  
 
  
  
 

 
  



Abstract 
The SSBI tools enable the production of reports and analyzes of business data from the IT 
department to be transferred to the users. SSBI is developed to satisfy a demand to be able to 
create fast reports and analyzes, to make business driven decisions. With a SSBI 
implementation, there are a number of challenges that need to be managed. The aim of the study 
is to identify how challenges related to SSBI implementations are managed, which enable 
successful implementation. This leads to the question: How are challenges related to SSBI 
implementations managed? To gain an understanding of how the challenges have been 
managed, we chose a qualitative method to interpreted consultants' statements. The study is 
based on a consulting perspective, since the consultants have experience of customer projects, 
which involve both newcomers and experienced BI organizations. In the conclusion, we present 
three groups of approaches of how challenges are managed to succeed with SSBI-
implementations. 
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1 Introduktion  
Vid analys av affärsdata använder organisationer databaserade beslutsstödsystem, så kallat 
Business Intelligence (Imhoff & White, 2011). Organisationer använder sig av Business 
Intelligence (BI) för att kunna vara innovativa, konkurrenskraftiga och kreativa (Lennerholt, 
van Laere & Söderström, 2018). Med hjälp av BI-system kan organisationer samla in, analysera 
och översätta stora mängder data till hanterbar information, som stöder ett väl underbyggt 
beslutsfattande (Sharda, Delen & Turban, 2014). Ett väl underbyggt beslutsfattande är en 
betydelsefull del av det dagliga arbetet i organisationer och kräver en solid grund av data som 
finns tillgänglig i hela organisationen (Lennerholt et al., 2018). 
  
BI-systemen är under förändring i samband med att organisationer identifierar nya behov 
(Imhoff & White, 2011). Organisationers IT-avdelningar har traditionellt sett haft ansvar för att 
tillhandahålla användarna med data, eftersom det kräver en bred IT-kompetens (Imhoff och 
White, 2011). Data som IT-avdelningen levererar till användarna är i form av operativa 
tillämpningar (exempelvis tillgänglighet av tjänster eller produkter), analytiska tillämpningar 
(exempelvis rapporter eller dashboards) eller samarbetsapplikationer (exempelvis e-post och 
informationsportal) (Imhoff & White, 2011). Det finns en efterfrågan på analytiska verktyg och 
tekniker som ger en större grupp användare mer tillgång och användning av data, samt 
självständiga användare (Imhoff och White, 2011). För att tillgodose dessa behov har 
leverantörer tagit fram Self-Service Business Intelligence (SSBI). 
  
I traditionella BI-lösningar behöver användarna skicka en förfrågan till IT-avdelningen om 
framtagning av rapporter. I takt med att förfrågningarna till IT-avdelningen har ökat, ökar även 
väntetiderna för användarna, vilket till slut resulterar i flaskhalsar som fördröjer tidskritiska 
beslut (Lennerholt et al., 2018). SSBI är en BI-lösning som tillåter användarna att få mer 
tillgång till data och samtidigt bli mindre beroende av IT-avdelningen (Imhoff & White, 2011). 
SSBI möjliggör ett mer självständigt arbete samt underlättar framställandet av rapporter för 
beslutsmaterial. I en undersökning bland 800 affärs- och IT-organisationer planerade 84% att 
investera i SSBI mellan 2014-2016 (Logi Analytics, 2015). En ny undersökning visar att 
införandet av SSBI-verktyg har ökat med 20% 2016, men andelen aktiva användare har sjunkit 
med 20% (Logi Analytics, 2017). 
  
Ett problem med SSBI är att många organisationer inte uppnår de förväntningar som lovas av 
leverantörerna (Eckerson, 2012). Som en konsekvens av SSBI skapas ett antal utmaningar som 
måste hanteras för att möjliggöra en framgångsrik implementation. Lennerholt et al. (2018) har 
genomfört en litteraturstudie med syfte att identifiera utmaningar som uppkommer i samband 
med SSBI-implementationer och därmed skapa förståelse, som underlättar för organisationer 
att undvika potentiella fallgropar. I Lennerholt et al. (2018) litteraturstudie identifierade 
forskarna tio utmaningar som delas in i två huvudkategorier: tillgång och användning av data, 
samt självständiga användare. Hantering av de identifierade utmaningarna ska resultera i att 
användarna får en mer direkt kontroll över informationsflödet och att IT-avdelningen i stället 
blir en stödfunktion till användarna (Lennerholt et al., 2018). 
  
Det första steget i implementeringsprocessen är att organisationen förstår utmaningarna med 
att implementera SSBI-verktyg (Lennerholt et al., 2018). Vid implementationer av 
informationssystem anlitar organisationer vanligtvis externa konsulter som stöd (Ko, Kirsch & 
King, 2005). Konsulter förväntas överföra implementeringskunskap till organisationen, som är 
betydande vid utveckling och genomförande av dessa systemimplementationer (Ko et al., 
2005). Vilka utmaningar som organisationer står inför vid SSBI-implementationer är väl 
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kartlagt (se t ex Lennerholt et al., 2018). Däremot saknas insikt om hur dessa utmaningar kan 
hanteras av konsulter, som ska stödja implementeringen (Lennerholt et al., 2018). Hanteringen 
av utmaningarna i denna studie kommer utgå från ett konsultperspektiv. Syftet med studien är 
att skapa förståelse för hur utmaningar relaterade till SSBI-implementationer hanteras, för att 
möjliggöra en lyckad implementation. Det leder fram till frågeställningen: Hur hanteras 
utmaningar relaterade till SSBI-implementationer? 
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2 Relaterad litteratur 
2.1 Self-Service Business Intelligence 
BI kombinerar tillämpningar och teknologier som används för att samla in och analysera data 
och information om organisationers affärer (Sharda et al., 2014; Watson, 2010). I samband med 
att organisationer ställer nya krav på BI-verktygen framkommer nya system. För att möta de 
nya kraven har en ny typ av BI utvecklats, Self-Service Business Intelligence (SSBI). Syftet 
med SSBI är att användaren får underlag till analyser och rapporter utan att involvera IT-
avdelningen (Schuff, Karen, St. Louis, & Schymik, 2018). SSBI möjliggör ett mer självständigt 
arbete där användarna får ökad tillgång till data, för att effektivisera skapandet av rapporter för 
beslutsmaterial (Schuff et al., 2018; Stodder, 2015). 
 
2.1.1 SSBI definition 
SSBI gör det möjligt för företagsanvändare att visuellt integrera och utforska data, designa och 
dela interaktiva rapporter samt använda en rad användarvänliga analysfunktioner för välgrundat 
beslutsfattande (Logi Analytics, 2015). Weber (2013, s.19) definierar SSBI som “Self-Service 
business intelligence (BI) enables business executives, managers, operational decision makers, 
analysts, and knowledge workers to access the information they need whenever and wherever 
they need it, providing key data to support the decisions and actions that are critical to business 
success.”. Forskaren beskriver att SSBI möjliggör ständig tillgång till information för 
beslutsfattande. Information som visualiseras i verktygen ska stödja beslutsfattande att kunna 
ta affärskritiska beslut. 
  
Imhoff och White (2011, s.4) definierar SBBI som “Self-Service BI is defined as the facilities 
within the BI environment that enable BI users to become more self-reliant and less dependent 
on the IT organization. These facilities focus on four main objectives: easy access to source 
data for reporting and analysis, easy-to-use BI tools and improved support for data analysis, 
fast-to-deploy and easy-to-manage Data Warehouse options such as appliances and cloud 
computing, and simpler and customizable end-user interfaces.”. Forskarna beskriver att SSBI-
system möjliggör ett mer självständigt arbete samt underlättar framtagningen och skapandet av 
rapporter för användarna. Definitionens fyra identifierade mål ska underlätta BI-analyser 
genom att göra: 1) datakällor enkla att få tillgång till, 2) Data Warehouse lösningar snabba att 
distribuera och enkla att använda, 3) BI-verktyg enkla att använda och 4) BI-resultat enkla att 
konsumera och förbättra. 
 
2.1.2 Skillnaden mellan en BI-process och en SSBI-process 
BI som beslutsstödsystem är ofta organisationers första kontakt med strukturerade 
beslutsprocesser (Imhoff & White, 2011). Beslutsprocesserna bidrar till en insyn i 
informationsflödet som möjliggör för organisationen att följa lönsamhet för sålda produkter, 
analysera utgifter, övervaka företagsmiljöer, upptäcka affärsmässiga avvikelser och bedrägeri 
(Olszak & Ziemba, 2007). Definitionen av BI beskrivs vara ett konceptverktyg som med hjälp 
av teknik integrerar och omvandlar data till information (Sharda, 2014). BI ska även gynna 
organisationer i deras analys-, rapport- och beslutsarbete för att skapa konkurrensfördelar 
(Olszak & Ziemba, 2007). I ett SSBI-verktyg blir det fokus på att användaren ska bli mer 
självgående och kunna skapa sina egna rapporter, utan att involvera IT-avdelningen. Även om 
användarna blir mindre beroende av IT-avdelningen så kommer IT-avdelningen inte uteslutas 
från SSBI-miljön (Imhoff & White, 2011). IT-avdelningens uppgifter i beslutstödsprocessen 
kommer avlastas och i stället fokusera på att övervaka SSBI-miljön, tillämpa styrning och 
säkerhetsåtgärder vid behov (Imhoff & White, 2011). Imhoff och Whites (2011) fyra 
huvudsakliga mål med SSBI förändrar BI-processen enligt följande:  
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Göra datakällor enkla att få tillgång till 
BI-processen hämtar data från olika datakällor. Datakällorna kan exempelvis bestå av operativa 
system, externa datatillhandahållare, ERP-system och webbdata i form av webbloggar (Sharda, 
2014). Till skillnad från BI så får användarna tillgång till extern data att bygga analyser och 
rapporter på. SSBI-verktyg tillåter användaren att få tillgång till extern data, såsom 
väderinformation, geografisk och demografisk data (Imhoff & White, 2011). Utöver den 
traditionella data som lagras i ett Data Warehouse hanterar SSBI även extern och ostrukturerad 
data. All data behöver vara fullt tillgänglig till alla användare, vilket inkluderar såväl e-post och 
sociala medier (Imhoff & White, 2011). När användaren själv samlar in data för analys så har 
personen förmåga att förstå sammanhanget, vilket leder till mer preciserad data som uppfyller 
behovet (Imhoff & White, 2011). 
  
Göra Data Warehouse lösningar snabba att distribuera och enkla att använda 
Vid dataöverföring finns det en ETL-process i systemet som läser in data från en eller flera 
databaser, omvandlar extraherad data och laddar in data i datalager (Olszak & Ziemba 2007; 
Sharda, 2014). I Data Warehouse samlas organiserad data, som är relationell och rensad, för att 
kunna förse organisationen med data i ett standardiserat format (Sharda, 2014). SSBI behöver 
leta efter nya vägar att distribuera data för att reducera kostnader, förbättra effektiviteten och 
stödja en ökad extrem datahantering (Imhoff & White, 2011). Då användarna ska samla in data 
själva krävs det att SSBI-verktygen ger en bra prestanda och skalbarhet för analytiska 
arbetsbelastningar och stora datamängder (Imhoff & White, 2011). Med SSBI kan användarna 
bli direkt involverade i framtagningen av data och innebär att affärsenheterna kan distribuera 
sina egna applikationer, för att möta sina specifika krav (Imhoff & White, 2011). 
  
Göra BI-verktyg enkla att använda   
Analys-, rapporterings- och ad hoc-verktyg låter användare komma åt, analysera och modellera 
affärsproblem, skapa syntetiska rapporter och dela information som lagras i Data Warehouse 
(Olszak & Ziemba, 2007). BI-resultaten måste inte bara vara enkla att konsumera och förbättra 
utan verktygen, som genererar resultaten, måste vara enkla att använda (Imhoff & White, 2011). 
När organisationer ska övergå från traditionella BI-rapporter till SSBI-verktyg behöver 
verktygen bli mer användarvänliga (Imhoff & White, 2011), då användarna inte besitter samma 
kompetens som IT-avdelningen. 
  
Göra BI-resultat enkla att konsumera och förbättra 
Den framtagna informationen kan generera kunskap genom data mining, vilket möjliggör för 
användarna att upptäcka mönster, generaliseringar och regelbundenhet (Olszak & Ziemba, 
2007). BI-processens sista steg slutar i grafiska och multimedia gränssnitt vars uppgift är att ge 
användarna information i en bekväm och tillgänglig form (Olszak & Ziemba, 2007; Sharda 
2014). Detta är processen som data behöver genomgå för att organisationer ska kunna ta beslut 
som möjliggör konkurrensfördelar (Olszak & Ziemba, 2007). I en SSBI-miljö ska 
informationen presenteras så den är lätt att förstå, vilket är det mest prioriterade kravet ur ett 
affärsperspektiv (Imhoff & White, 2011). Utöver förståelsen för informationen behöver SSBI 
tillföra en BI-miljö som underlättar att upptäcka, komma åt och dela rapporter och analyser 
(Imhoff & White, 2011). Genom delning av rapporter och forum som tillåter interaktioner, 
exempelvis feedback om analytiska resultat, kan organisationer identifiera best practice av 
informationsbehandling (Imhoff & White, 2011). Vid datapresentation och visualisering ska 
användarna kunna anpassa sina instrumentpaneler så informationen presenteras på ett tydligt 
sätt för varje specifik situation (Imhoff & White, 2011). 
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2.2 Utmaningar vid SSBI-implementationer 
Vi har gjort ett aktivt val att utgå från en litteraturstudie skriven av Lennerholt et al (2018) där 
forskarna kartlade utmaningar relaterade till SSBI-implementationer. Litteraturstudien baseras 
på en granskning av 21 artiklar där 14 av dessa artiklar var relevanta utifrån syftet med deras 
litteraturstudie. Lennerholt et al. (2018) syfte med studien beskrivs som “This paper aims to 
identify challenges associated with the implementation of SSBI, thereby creating an awareness 
of such challenges which will enable organizations to better prepare for their transition phase 
and avoid potential pitfalls.” (Lennerholt et al., 2018, s.1). Utifrån litteraturstudien kunde 
Lennerholt et al. (2018) sammanställa två huvudkategorier och tio underkategorier av 
utmaningar vid SSBI-implementationer. Lennerholt et al. (2018) identifierade huvudkategorier 
är tillgång och användning av data och självständiga användare. 
  
Tillgång och användning av data handlar om utmaningar rörande komplexiteten att använda 
data, identifiera data, kontrollera dataintegritet och säkerhet, definiera policys och förbereda 
data för visuella analyser (Lennerholt et al., 2018). Underkategorierna som Lennerholt et al., 
(2018) identifierat för Tillgång och användning av data är: 
  
1.Gör datakällor enkla att få tillgång till 
Den första SSBI-implementationsutmaningen handlar om att användarnas tillgång till 
datakällor måste förenklas. Användaren ska bli självständig och behöver kunna integrera 
strukturerade och ostrukturerade data, utan IT-avdelningens hjälp. 
  
2. Identifiera kriterier för val av data 
I en SSBI-miljö inkluderas extern datainsamling vid sammanställning av beslutsunderlag, 
vilket kan variera i datakvalité. Vid urval av kriterier gällande datakvalitén bör 
implementeringsgruppen utgå från kriterier som: relevans för nyckelord, integrabilitet, ägare 
och användarbedömningar. Genom att använda denna typ av kriterier går det att upprätthålla 
datakällans kvalité. 
  
3. Använd korrekta datasökningar 
I traditionella BI-system ställer IT-avdelningen manuella frågor för att upprätthålla en korrekt 
anslutning av data. Att ställa denna typen av frågor till systemet är en komplex process som 
ofta ligger utanför den vanliga användarens IT-kompetens. I ett SSBI-system behöver data 
istället vara rengjord, lagrad och tillgänglig för att möjliggöra ett fungerande SSBI. 
  
4. Kontroll av dataintegritet, säkerhet och distribution 
Det finns en risk vid SSBI-implementationer att systemet drabbas av inkonsekvent datasäkerhet 
och kvalité, vilket kan leda till problem längre fram i processen. Vid implementation av SSBI 
behöver implementeringsgruppen bestämma vem som ska kunna använda och lägga till data, 
hur länge data ska lagras och bestämma krav för datakvalité. 
  
5. Definiera policys för datahantering och datastyrning 
När användarna får ökad tillgång till data behöver organisationen upprätthålla policys för 
datastyrning och datahantering. Genom att fastställa policys undviks inkonsekventa rapporter 
som är baserade på felaktiga data. 
  
6. Förbered data för visuell analys 
I traditionella BI-system används programmering för att välja, använda och visualisera data. 
SSBI-verktyg ska låta användaren få tillgång till grafiska visualiseringar som styrker använd 
data, söksträngar för datafel samt drag- och släppfunktioner. 
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Huvudkategorin självständiga användare handlar om användarrelaterade utmaningar som att 
göra BI-verktygen enkla att använda, få BI-resultat lätta att konsumera och förbättra, ge rätt 
verktyg till rätt användare och utbilda användarna om hur de ska välja, tolka och analysera data 
för beslutsfattande. Underkategorierna som identifieras under självständiga användare är: 
  
7.  Gör BI-verktyg enkla att använda 
SSBI-verktygen ska kunna användas av icke-tekniska användare och måste därför vara lätta att 
använda. Utmaning bör prioriteras vid SSBI-implementationer då 78% av deras 587 
respondenter ansåg utmaningen som mycket viktig (Imhoff & White, 2011). Användarna ska 
enkelt kunna använda verktyget för att göra analyser och samtidigt förstå den framtagna 
informationen för att ta rätt beslut. Framtagningen av analyserna behöver vara möjliga utan IT-
avdelningens hjälp. 
  
8. Göra BI-resultat enkla att konsumera och förbättra 
För att utvinna kunskap ur den insamlade informationen behöver BI-resultaten vara enkla att 
konsumera och förbättra. Vid presentation av resultat behöver informationen presenteras i det 
format, enhet och gränssnitt som användaren eftersöker (Imhoff & White, 2011). Användarens 
flexibilitet kommer öka i samband med en SSBI-implementation, men det betyder inte att 
användarna kan frångå logiska regler vid sammansättning av rapporter. Användarna måste 
förstå vilken typ av data som ska användas när de ska ta ett specifikt beslut. 
  
9. Ge rätt verktyg till rätt användare 
Ett SSBI-system består av flera olika verktyg och det finns inte en lösning som passar alla 
användare. Vid implementering av SSBI behöver implementeringsgruppen anpassa 
uppsättningen verktyg till användarna. Användningen av verktygen varierar från användare till 
användare och beskrivs bero på vilken avdelning de tillhör i organisationen. Vid val av verktyg 
eftersöks en balans mellan flexibilitet och komplexitet, så att användaren kan utnyttja sin 
kreativitet utan att den tekniska kompetensen begränsar dem. 
  
10. Utbilda användare i hur data väljs, tolkas och analyseras för beslutsfattande 
Vid implementering av SSBI krävs utbildning av användarna för att öka deras förutsättningar 
att kunna använda systemet. Utbildningen beskrivs fokusera på att välja och tolka data utifrån 
den analys som behövs. Målet med utbildningen är att användaren ska kunna utföra avancerade 
analyser helt självgående.ƒ 
  
2.2.1 Implementationsprocessen av SSBI 
Konsulter kan bidra med avgörande expertis till verksamheter som inte har tillräcklig kunskap 
eller kompetens internt (Nevo, Wade, & Cook, 2007). Även om externa konsulter är kostsamt 
för organisationen så gynnar det implementeringen i form av kritisk och avgörande kunskap, 
då de besitter erfarenhet från tidigare implementationer (Nevo et al., 2007; Yeoh et al., 2008). 
Konsulter bidrar med att utvärdera och föreslå opartiska åtgärder utan att påverkas av andra 
intressenter (Yeoh et al. 2008). Konsulter tillför kunskapsöverföring till interna användare för 
att de ska bli mer tekniskt kunnande (Nevo et al., 2007). SSBI är kompletterande verktyg som 
används inom BI-miljöer, vilket innebär att implementationen av verktyget baseras på samma 
steg i livscykeln som ett traditionell BI (Weber, 2013). Skillnaden är att vid en SSBI-
implementation behöver vissa moment adderas till livscykel (Weber. 2013). Ett BI-systems 
livscykel består av sex olika steg: Förstudie, projektplanering, affärsanalys, design, utveckling 
och implementation (Bara et al., 2009). 
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I ett traditionellt BI innebär förstudien att identifiera möjligheter med implementeringen samt 
att presentera kostnaderna i en rapport som överlämnas till kunderna (Bara et al., 2009). Vid ett 
SSBI-införande behöver möjligheterna för införandet alltid ställas mot en affärskontext (Imhoff 
& White, 2011). Projektplanering innebär en planering av projektets genomfart (Bara et al., 
2009). För SSBI-implementationer behöver tid avsättas för att integrera såväl externa som 
interna datakällor (Lennerholt et al,. 2018). Affärsanalys är en metod för att utvärdera olika 
aspekter av en verksamhet med identifiering av sätt att förbättra verksamheten (Bara et al., 
2009). Vid ett SSBI-införande behöver affären vara i fokus för att användarna ska kunna nyttja 
systemet (Weber, 2013). Designen är uppdelade i olika steg som dels handlar om att designa 
gränssnitt men även hur ETL-processen av datakällorna ska fungera (Bara et al., 2009). 
Konsulten behöver översätta företagskraven till en BI-arkitektur (Yeoh et al., 2008; Weber, 
2013). Utvecklingen av systemet kräver systemtestning och att bygga klart applikationen så den 
är redo att appliceras in i organisationen (Bara et al., 2009). Utvecklingen av SSBI behöver 
hitta en balans mellan kontroll och flexibilitet för användarna (Weber, 2013). Implementation 
är slutgiltiga steget där implementationen sker ute i organisationen samt att det genomförs en 
utbildning av BI-systemet för användarna (Bara et al., 2009). Utbildningen av användarna ska 
inte bara fokusera på SSBI-verktyget utan istället fokusera på tolkning och användning av data 
utifrån den typ av analys som är nödvändig (Stodder, 2015). 
  
2.3 Litteratursammanfattning 
I vår litteraturstudie har vi redogjort för den kunskap som finns om SSBI-implementationer och 
de tolkningsramar som använts i studien. Vid SSBI-implementationer har litteraturen visat på 
att det finns ett behov av att hantera de identifierade utmaningarna för att uppnå målen med 
implementationen (Lennerholt et al., 2018; Imhoff & White, 2011; Eckerson, 2012). Lennerholt 
et al. (2018) har identifierat två huvudkategorier av utmaningar: tillgång och användning av 
data och självständiga användare. Lennerholt et al., (2018) utmaningar ligger till grund för den 
valda tolkningsramen och består av följande tio utmaningar: 
  
• Tillgång och användning av data 
• Gör datakällor enkla att få tillgång till 
• Identifiera kriterier för val av data 
• Använd korrekta datasökningar 
• Kontroll av dataintegritet, säkerhet och distribution 
• Definiera policys för datahantering och datastyrning 
• Förbered data för visuell analys 
• Självständiga användare 
• Gör BI-verktyg enkla att använda 
• Göra BI-resultat enkla att konsumera och förbättra 
• Ge rätt verktyg till rätt användare 
• Utbilda användare i hur data väljs, tolkas och analyseras för beslutsfattande 
  
Utifrån tolkningsramen kommer vi tolka hanteringen av utmaningarna ur ett konsultperspektiv 
för att kunna besvara hur utmaningarna hanteras. Vi kommer utgå från att målet med 
utmaningarna är att nå Imhoff och Whites (2011) huvudsakliga mål med SSBI-
implementationer: göra datakällor enkla att få tillgång till, göra Data Warehouse lösningar 
snabba att distribuera och enkla att använda, göra BI-verktyg enkla att använda och göra BI-
resultat enkla att konsumera och förbättra. Resultatet av vår litteraturstudie indikerar på att det 
behövs studier som undersöker hur utmaningarna hanteras för att uppfylla de identifierade 
målen och därför genomförs denna studie därefter. 
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3 Metod 
3.1 Forskningsansats 
Vår studie syftar till att svara på frågeställningen Hur hanteras utmaningar relaterade till SSBI-
implementationer?. Med utgångspunkt från problemställningen har vi valt en kvalitativ metod 
för att öka förståelse kring problemområdet. En kvalitativ metod innebär att tonvikten läggs på 
tolkning av ord (Myers, 2013), vilket är av betydelse för vår textanalys. Det finns olika typer 
av kvalitativ forskning som fokuserar på människors erfarenheter och försöker förstå ett 
beteende eller en händelse utifrån individuella referensramar. Vi har valt en tolkande ansats för 
att försöka förstå den underliggande innebörden av konsulters utsagor om hantering av 
utmaningar, relaterade till SSBI-implementationer. Målet med en tolkande ansats är att förstå 
aktörers tolkande och meningsskapande av den sociala verkligheten (Orlikowski & Baroudi, 
1991; Walsham, 1993). I tolkande forskning försöker forskaren förstå fenomen genom att få 
tillgång till de betydelser som intervjupersoner har angivit utifrån deras perspektiv och 
erfarenheter (Orlikowski & Baroudi, 1991). Den tolkande ansatsens betydelse för studien har 
inneburit att vi kunnat förstå konsulters handlingar utifrån deras förståelse av verkligheten. 
  
3.2 Litteraturstudie 
I vårt litteraturavsnitt presenterade vi övergripande litteratur kring valt område, i syfte att kunna 
genomföra studien, svara på frågeställningen, samt belysa vad andra forskare skrivit om ämnet. 
Sökningar har genomförts i databaser som Google Scholar, Scopus samt högskolebibliotekets 
sökmotor OneSearch. Sökningarna har gjorts för att hitta relevant information kring 
problemområdet. De nyckelorden som använts var: Self-Service Business Intelligence, 
Business Intelligence, Challenges, System Implementation, Business Intelligence 
Implementation och Consulting. Vi har bedömt litteraturens relevans efter forskningsområde, 
efter att vi har identifierat en potentiell artikel har abstrakten studerats för att kontrollera 
litteraturens relevans. Vi har även tagit del av generaliserbar information från kvantitativa 
undersökningar av Logi Analytics (2015; 2017) och Eckerson (2012). Litteratursökningen har 
bidragit till en kunskapsbas kring forskningsområdet. Utifrån denna kunskapsbas har vi skapat 
en förståelse kring en uppsättning utmaningar som uppkommer vid SSBI-implementationer. 
 
3.3 Urval 
Vid urval av intervjupersoner har två urvalskriterier satts upp för att kunna besvara studiens 
frågeställning. Genom att begränsa undersökningar samt möjliggöra rimliga och korrekta 
slutsatser skapas urval (Denscombe, 2018). Det första urvalskriteriet innebar att respondenten 
skulle ha en inblick i konsultens arbete vid SSBI-implementationer, vilket möjliggör för oss att 
ta del av olika sätt att hantera utmaningar. Det andra urvalskriteriet innebar att respondenten 
skulle ha tidigare erfarenhet av traditionella BI-implementationer. Anledningen till detta 
urvalskriterium var för att vi eftersökte reflektioner kring de utmaningar som uppkommit med 
utvecklingen av BI-miljön. Undersökning utgår från ett konsultperspektiv för att konsulterna 
har erfarenhet kring kundprojekt, som involverar såväl nykomlingar som erfarna BI-
organisationer, vilket kan validera och utöka de identifierade utmaningarna. Användarnas 
erfarenheter består oftast av en enda SSBI-implementation. Att utgå från ett konsultperspektiv 
var en lämplig empirisk källa för att uppnå studiens syfte och erhålla förståelse för praktiken.  
 
Vi genomförde sju intervjuer med konsulter från olika konsultbyråer, där kontakten upptogs 
via mejlkontakt från oss. Vi hittade organisationerna genom att utgå från SSBI-verktygens olika 
samarbetspartners i Sverige. Vid kontakt med organisationerna mejlade vi en kort introduktion 
om studien och sen frågade vi om de var villiga att ställa upp på en intervju. Vi har valt att 
använda fiktiva namn för att anonymisera intervjupersonerna. Nedan presenteras en kort 
introduktion av intervjupersonerna och organisationerna de jobbar för: 



 
9 

 
Axel  
Axel arbetar för en konsultorganisation som stödjer kunder vid genomförandet av BI- och 
SSBI-implementationer. Organisationen grundades 2006 har idag 200 anställda och över 200 
kunder. Organisationen är aktiv i hela Sverige och fokuserar på stora företag. Axel har tio års 
erfarenhet av BI- och SSBI-implementationer och är idag titulerad Senior konsult. 
Organisationen levererar olika SSBI-verktyg, men med fokus på SSBI-verktygen Qlik Sense, 
Power BI och Tableau. 
  
Bert  
Bert arbetar på en konsultorganisation som grundades 2006, där fokus ligger på att hjälpa 
kunder att ta bättre beslut och utveckla sin verksamhet baserat på Qliks produkter. 
Organisationen har idag över 50 anställda med varierande bakgrunder. Bert har sex års 
erfarenhet av BI- och SSBI-implementationer och är idag titulerad som Konsultchef. 
  
Glenn 
Glenn arbetar för en konsultorganisation som har varit verksamma i mer än 40 år. De är 
verksamma i fyra länder, har över 1000 anställda och mer än 9500 kunder runt omkring i 
världen. Glenn har 13 års erfarenhet av BI- och SSBI implementationer och är idag titulerad 
som Konsultchef. SSBI-verktygen de levererar är Power BI och Qlik Sense. 
  
David 
David arbetar för ett konsultbolag som grundades 2002 och är idag drygt 200 anställda. 
Koncernen agerar på den skandinaviska marknaden med kontor i Stockholm, Malmö, 
Göteborg, Karlstad, Köpenhamn och Oslo. David har 13 års erfarenhet som BI-konsult och 
jobbar dagligen med Qlik Sense som SSBI-verktyg. 
  
Elof 
Elof arbetar på en organisation som grundades 2004 och är en Qlik partner, de levererar även  
verktyget Power BI. De har idag runt 120 anställda och är verksamma runt om i Europa inom 
områden som Business Transformation, CRM Sales, Analytics med mera. Elof är titulerad BI-
konsult/arkitekt och har arbetat med BI de senaste 13 åren. 
  
Sam 
Sam arbetar i en organisation som grundades 2016 i Göteborg. Organisationen består av tre 
anställda med lång erfarenhet av BI. De är partners med Qlik och jobbar mot såväl stora som 
små kunder. Sam är en av grundarna och titulerad som Senior BI-konsult. Sam har totalt 20 års 
erfarenhet av BI och SSBI. 
  
Per 
Per arbetar i en organisation som består av IT-konsulter specialiserade på beslutsstöd. De har 
kontor i både Göteborg och Stockholm, och består av 21 anställda. Organisationen har kunder 
inom privata sektorn, myndigheter och andra offentliga aktörer. Per är en titulerad Team Leader 
inom BI och har 3 års erfarenhet, till vardags jobbar respondenten med både QlikVeiw och Qlik 
Sense. 
 
I tabell 1 presenteras personer som har deltagit i studien, vilken arbetsroll intervjupersonerna 
har, antal års erfarenhet och hur länge intervjun har ägt rum. 
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Tabell 1. Översikt av intervjupersonerna 

Fiktivt namn Arbetsroll Erfarenhet Intervjutid 

Axel Senior BI konsult 10 år 90 min 

Bert Konsultchef 6 år 75 min 

Glenn Konsultchef 13 år 45 min 

David Senior BI Konsult 13 år 45 min 

Elof BI-konsult/arkitekt 12 år 60 min 

Sam Senior BI-konsult 20 år 75 min 

Per BI-Team Leader 3 år 45 min 

  
3.4 Datainsamling 
Genom att intervjua konsulter har vi tagit del av deras utsagor och försökt sätta det i ett större 
sammanhang, i förhållande till litteraturen. Datainsamlingen resulterade i ett empiriskt material. 
Det empiriska materialet är i form av utsagor som beskriver sättet att hantera utmaningarna, 
utifrån ett konsultperspektiv. För att skapa förståelse för konsulternas sätt att hantera 
utmaningarna har vi genom en tolkningsprocess identifierat olika grupper av angreppssätt. 
Innebörden av en tolkningsprocess är att tolka olika handlingar och händelser som beskrivs i 
utsagorna (Orlikowski & Baroudi, 1991).     
  
Intervjuer är en del av de flesta tolkande studier och beskrivs som ett viktigt sätt att få tillgång 
till utsagor av informanter (Walsham, 2006). Vi valde att använda oss av semistrukturerade 
intervjuer, då vi sökte svar på hur konsulter hanterar utmaningar vid SSBI-implementationer. 
Semistrukturerade intervjuer tillåter intervjuaren att förbereda frågor och komplettera med 
följdfrågor vid behov (Myers, 2013). I Lennerholt et al. (2018) litteraturstudie identifierade vi 
tio utmaningar som uppkommer vid SSBI-implementationer, vilket utgjorde grunden för 
intervjuguiden (se bilaga 1). Den semistrukturerade intervjumetoden innebär att 
intervjupersonerna kunde initiera nya samtalsämnen och exempelvis ta upp andra utmaningar 
utöver de som presenterats i litteraturstudien. Intervjuprocessen har krävt en öppenhet för att 
möjliggöra upptäckter av viktiga aspekter under processens gång. Vi valde att ha en passiv roll 
i intervjuerna för att inte påverka intervjupersonernas berättelse av verkligheten. Däremot 
inflikade vi med följdfrågor för att skapa intervjusituationer som uppmuntrade intervjupersoner 
att berätta om sina upplevelser och erfarenheter kring ämnet. Detta utgör en av fördelarna med 
semistrukturerade intervjuer, då tonen på intervjun kan gå mer i takt med en vardaglig 
konversation än en formell intervju (Myers, 2013). 
  
3.5 Analysmetod 
I vår tolkande studie undersökte vi hur konsulter hanterar utmaningar relaterade till SSBI-
implementeringar. Vi har valt en tolkande ansats för analysen. En tolkande ansats syftar till att 
ge insikter om hur en individ, i ett visst sammanhang, förhåller sig till ett visst fenomen 
(Walsham, 2006). Den tolkande ansatsen har inneburit en successiv tolkningsprocess av 
intervjupersoners hanteringar av utmaningarna, där teorier och begrepp använts för att belysa 
och begripliggöra mönster och tendenser i resultatet. Tolkningsprocessen utgår från vad vi 
förstår, tolkar och förmedlar utifrån våra egna förutsättningar, där vi har haft ett kritiskt 
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förhållningssätt till själva tolkningen. Vid tolkning av insamlad data ska forskaren hantera 
materialet med öppenhet, respekt och med viss medvetenhet för att bortse personliga 
antaganden (Walsham, 2006). 
  
Vi valde att använda en öppen intervjumetod som tillät oss att ge följdfrågor och gå utanför 
ramen av valda intervjufrågor. Genom en öppen intervjumetod är intervjuaren öppen för nya 
samtalsämnen som skapar mervärde och ytterligare relevant data för undersökningen (Myers, 
2013). Genom intervjuerna har studien erhållit svar från intervjupersonernas uppfattningar och 
upplevelser av SSBI-implementationer. De inspelade intervjuerna transkriberades för att 
underlätta analyser av utsagorna. För att förstå innebörden av intervjupersonernas svar på 
hanteringen av utmaningarna, har vi jobbat parallellt med datatriangulering för att skapa 
förståelse för svaren. 
 
För att kunna tolka intervjupersonernas svar på de olika hanteringar av utmaningar relaterade 
till SSBI-implementationer har vi valt att organisera svaren i en matris. Matrisen baseras på 
Lennerholt et al. (2018) identifierade utmaningar som tolkningsram. Anledningen till att vi valt 
en tolkningsram är för att knyta intervjufrågorna till den valda litteraturen i studien, för att 
erhålla utsagor som ska hjälpa oss att förstå fenomenet. Utifrån tolkningsramen placerade vi 
citat från utsagorna, som vi tolkade förklara en specifik utmaning. Om ett citat avsåg, eller 
kunde tolkas avse, hanteringen av en viss utmaning så placerades den i samma rad som 
utmaningen. Matrisen fungerade som ett verktyg för att: 1) sammanställa och organisera data, 
2) identifiera mönster för likheter och skillnader av data och 3) identifiera mönster för enskilda 
konsultens hantering av utmaningar.  De delar av data som hade beröringspunkter med varandra 
förde vi ihop till större enheter. Utkomsten av matrisen genererade i en variation av angreppssätt 
relaterade till SSBI-implementationer.  
  
Redovisningen av intervjuresultatet, i resultatkapitlet, är strukturerad utifrån de två första stegen 
i tolkningsprocessen. I analyskapitlet tolkar vi konsulternas olika angreppssätt av utmaningarna 
och sätter dem i ett större sammanhang för att identifiera grupper av angreppssätt. Grupperna 
av angreppssätt diskuteras mot studiens insamlade litteratur för att ge förståelse för vår tolkning 
av analysresultatet. Tolkningsprocessens fyra följande steg är: 
  
1. Det första steget var att sortera utsagorna utifrån de utmaningar som gavs av litteraturstudien. 
Vidare samlades utsagor som inte inrymdes, i de av litteraturen givna utmaningarna, till en 
grupp av utsagor. Ur dessa identifierade vi sex utmaningar givna av det insamlade materialet. 
Även om syftet inte var att identifiera nya utmaningar i vår studie, så valde vi att ha med de nya 
utmaningarna givna av det insamlade materialet. Anledningen till att de nya utmaningarna 
presenteras i studien är för att inte utesluta angreppssätt som är betydande för studien.  
 
2. Det andra steget var att organisera materialet utifrån olika angreppssätt, som vi kunde 
identifiera för respektive utmaning. I utsagorna beskrev konsulterna olika perspektiv på sätt att 
hantera utmaningarna, som vi valt att benämna som angreppssätt. För varje utsaga tolkade vi 
att det fanns ett underliggande förklaring, som kunde ge förståelse för konsultens angreppssätt 
av utmaningen.  
 
3. Det tredje steget var att förstå den underliggande betydelsen av konsulternas angreppssätt av 
utmaningarna, genom att sätta dem i ett större sammanhang. Vi valde att färglägga angreppssätt 
av utmaningarna med grön, grå och orange färg, beroende på vilken typ av angreppssätt 
hanteringen av utmaningen beskrev. Vår tolkning var att konsulterna beskrev tre grupper av 
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angreppssätt. För att kunna gruppera angreppssätten behövde de ha en gemensam 
underliggande betydelse, för att nå en lyckad SSBI-implementation. 
  
4. Det fjärde steget var att ge förståelse för vår tolkning av analysresultatet och att undersöka 
hur den förhåller sig till vår studies litteraturavsnitt. 
  
3.6 Etiska överväganden 
Vi har i denna studie utgått från Vetenskapsrådet (2002) fyra huvudkrav: informations-, 
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Vid bokning av intervjuer med 
intervjupersonerrna skickade vi ett informationsmejl. Informationsmejlet innehöll information 
om oss studenter som skulle genomföra intervjun, syftet med studien, en kortare introduktion 
om forskningsämnet samt att intervjun skulle spelas in med ljudupptagning. Den transkriberade 
texten avkodas för att anonymisera deltagarna och fiktiva namn har minimerat chansen att 
identifiera de medverkande. Utöver anonymiteten kommer materialet förvaras så att det är 
oåtkomligt av utomstående. 
 
3.7 Metoddiskussion 
Under datainsamlingen identifierade vi andra utmaningar i förhållande till de som presenteras 
av Lennerholt et al. (2018). Vi gjorde ett aktivt val att inkludera dessa i studien då de har 
betydelse för att skapa förståelse kring hanteringen av utmaningarna. Anledningen till att vi inte 
fördjupar oss kring dessa utmaningar, i samma utsträckning som Lennerholt et al (2018) 
identifierade utmaningar, är för att det frångår studiens syfte. En fördjupning kring dessa 
utmaningar skulle kräva en ny intervjustudie, som bekräftar utmaningarna och dess 
angreppssätt.  
 
I denna studie lämpar sig tolkande forskning bra då vi vill undersöka konsultens perspektiv och 
erfarenheter av SSBI-implementationer. Utkomsten av tolkande forskning är svår att anta som 
generaliserbar i en traditionell bemärkelse (Orlikowski & Baroudi, 1991). Det går inte att titta 
in i en annan människas medvetande för att se vilka skäl som verkligen leder till människans 
handlingar, vilket gör det svårt att förutse regelbundenhet och generaliserbarhet. För att påvisa 
relevans och att studien utförts korrekt har vi valt att använda begrepp som trovärdighet, 
tillförlitlighet och pålitlighet samt överförbarhet.   
  
Trovärdighet 
I kvalitativ forskning går det inte att absolut verifiera en studie, därför används termen 
trovärdighet (Denscombe, 2018). För att öka studiens trovärdighet har vi beskrivit hela 
forskningsprocessen i avsnitt 3.0. Vid tolkning av det insamlade materialet gjorde vi 
tolkningarna enskilt. När var och en tagit fram tolkningarna av utmaningarna träffades vi och 
diskuterade fram de tolkningar som stämde överens med varandra. Vi har genom hela studien 
ställt oss kritiska till den insamlade empirin och ifrågasatt, kontrollerat samt kopplat empirin 
till teorin, som även kallas datatriangulering. Datatriangulering innebär att forskaren kan 
utnyttja kontrasterande datakällor för att öka tilliten till att data är “på rätt spår” (Denscombe, 
2018). 
 
Tillförlitlighet och pålitlighet 
I kvalitativa studier kan det vara svårt att säkerhetsställa validiteten, därför används begrepp 
som tillförlitlighet och pålitlighet (Denscombe, 2018). Anledningen till att forskare använder 
tillförlitlighet och pålitlighet istället för validitet är för det inte går att säkerställa att en annan 
forskare får samma resultat, om studien utförs vid ett annat tillfälle (Denscombe, 2018). 
Urvalskriterierna utformades för att vi ville intervjua relevanta personer och för att 
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intervjupersonerna åtminstone skulle ha samma förutsättningar för att kunna svara på frågorna 
från intervjuguiden. Studiens empiriska material baseras på enskilda individer som har kunskap 
inom samma bransch, som resulterar i att studien får en mer rik insikt i ämnet. Vi valde att 
intervjua erfarna SSBI-konsulter för att de har kunskap om BI-miljöns utveckling, SSBI-
verktygen och sina organisationer. Vi har varit medvetna om att det finns flera sätt att tolka 
fenomen men genom att vi presenterat använda metoder så möjliggör det för läsaren att granska 
forskningsprocessen. Pålitlighet handlar huvudsakligen om att visa att forskningen återspeglar 
procedurer och beslut som andra forskare kan se och bedöma (Denscombe, 2018). 
  
Överförbarhet  
Överförbarhet innebär att forskaren kan överföra fynden från resultatet av forskningssituationen 
till en annan situation (Denscombe, 2018). För att möjliggöra en överföring av vad vi kommit 
fram till i denna studie, har vi valt att utgå från Klein och Myers (1999) principer för tolkande 
forskning. I vår studie har vi valt att använda oss av tre principer för att möjliggöra 
överförbarhet. Alla riktlinjerna kan inte appliceras direkt på studien, utan riktlinjerna behöver 
anpassas efter forskarens egen bedömning för vad som gäller den specifika tillämpning (Klein 
& Myers, 1999).    
 
För att skapa förståelse för fenomenet så valde vi att utgå från redan framtagna teorier, i detta 
fallet Imhoff och Whites (2011) fyra huvudmål för lyckade SSBI-implementationer, som ett 
verktyg för att förstå utsagorna. Teorier kan ses som verktyg för att erhålla förståelse kring en 
situation utifrån ett specifikt perspektiv (Klein & Myers, 1999). Vår studie baseras på våra egna 
tolkningar och utifrån de utsagor vi samlat in från intervjupersonerna. Tolkningarna är ämnade 
att skapa förståelse för den underliggande innebörden av utsagorna. Andra forskare skulle 
kunna studera samma datamaterial men tolka det annorlunda, men enligt Klein och Myers 
(1999) så är synen att det ändå går att hitta överförbar innebörd, gemensamma nämnare, i 
datamaterialet. Vår studie fokuserar på SSBI och det är egentligen med Self-Service, 
självständigheten, som utmaningarna uppkommer. Detta gör att forskare från andra områden 
skulle kunna ta del av vårt resultat, för att studera andra Self-Service-situationer inom IS-
forskning. Klein och Myers (1999) skriver om principen abstraktion och generalisering, som 
innebär att tolkaren ska hitta helheten eller innebörden i ett fenomen, något som inte är bundet 
till en situation. 
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4 Resultat 
4.1 Göra datakällor enkla att få tillgång till 
Såväl Axel, Bert som Sam gav uttryck för att Self-Service inte innebär att användarna ska 
koppla sig till källsystemen. Axel beskrev att konsulten behöver förbereda data i ett Data 
Warehouse. Anledningen till att inte användarna ska få direkt tillgång till datakällorna är för att 
undvika inkonsekvent data. Vidare förklarar Bert att organisationer enbart kan fatta datadrivna 
beslut om den data de använder är korrekt. Huruvida data är korrekt eller inte beskrivs bero på 
datakvalité. Dålig datakvalité beskrivs vara skadlig för verksamheten. Sam förklarar att 
förbereda data innebär att förädla data och förädlingsprocessen beskrivs som en process där 
konsulten behöver konvertera data till ett annat medium eller format. Förädlingsprocessen 
beskrivs placera in data i ett nytt sammanhang, där data är både rensad och standardiserad. 
Axel, Bert och Sams respektive beskrivningar av hanteringen illustreras med följande citat: 
  

”Data Warehouse behöver gå från en teknisk nomenklatur och teknisk arkitektur till ett starschema 
som är virtuellt eller materialiserat.” - Axel 
  
”Jag tror det är viktig att hitta ett sätt som kontrollerar det. Om vi ska sätta ihop en Self-
Servicelösning så tror jag man behöver bibehålla någon slags kontroll på vad det är användarna 
tittar på.” - Bert 
  
”Användarna är i princip aldrig inne i datakällorna utan kommer alltid åt all data via verktyget.” - 
Sam 

  
Både David och Glenn gav uttryck för att datamodellen som Data Warehouse bygger på 
behöver vara begriplig och användbar, så att en användare utan en tekniskt avancerad bakgrund 
ska kunna utläsa data från den. David beskrev ytterligare ett steg i processen där data ska 
förädlas vidare från Data Warehouse till olika Data Marts, för att inte blanda ihop nyckeltal 
från olika avdelningar. David och Glenn uttryckte det som följer: 
  

“Vi arbetar på så sätt att vi bygger upp Data Marts för att göra det enklare för slutanvändarna” - 
David 
  
“I mitt tycke så är processen att nyckla samman information alldeles komplicerad för att den 
allmänna användaren ska kunna hämta information direkt från datakällorna. Istället behöver vi samla 
data och underlätta användningen i Data Warehouse” - Glenn 

  
Både Elof och Per gav uttryck för att användarna i organisationen behöver ha en viss 
mognadsgrad för att kunna hämta data från datakällorna på ett korrekt sätt, vilket är ovanligt i 
dagens organisationer. Elof förklarar att en kravspecifikation behöver tas fram för att 
möjliggöra att den data som förädlas, i Data Warehouse, är relevant för användarna. Vidare 
förklarar Per förarbetet som att ta fram strategier för insamling, lagring, hantering, migrering 
och förädling av data genom SQL och dess dialekter. Elof och Per uttryckte det som följer: 

  
“Beroende på organisationers mognadsgrad varierar förädlingen av data. Förädlingen av data 
innebär att konsulten, lite förenklat, behöver identifiera och ställa frågor till datakällorna i förväg” - 
Per 
  
“Vi jobbar med att fasta analysmodeller alternativt traditionella rapporter och i de fall där kunden 
har en hög mognadsgrad kan vi även tillgängliggöra data” - Elof  
   

4.2 Identifiera kriterier för val av data 
Såväl Axel, Elof som Per gav uttryck för att konsulten behöver genomgå en kravfas, 
tillsammans med organisationen, för att sätta upp kriterier för val av data. Kravfasen innebär 
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att identifiera krav som leder till affärsutvecklingsmöjligheter och verksamhetsutveckling. 
Axel, Elof och Pers respektive beskrivningar av hanteringen illustreras med följande citat: 
  

“Från det att kunden börjar brotta ner sig i fakturarader, orderrader, lagertransaktioner och 
inköpsordrar behöver aggregerade data baseras på affären.” - Axel 
  
“Rent konkret försöker vi ringa in en affärsprocess, detta är en lång historia, vi försöker hitta det 
som är viktigast för kunden som vi vet går att göra” - Elof 
  
“Det är i intervjuer med kunden vi tittar på vad som är viktigt, vilket sätt de vill dela data på, 
förekommande tillämpningar och vad de analyserar” - Per 

  
Både Bert och David gav uttryck att kriterier för val av data ska underlätta för användaren att 
basera rapporter och analyser på så mycket standardiserad information som möjligt. Konsulten 
behöver bygga upp en logik kring data och data som inte är strukturerad kräver en mer 
avancerad logik. Standardisering av inhämtning av data möjliggör för organisationen att 
undvika Data Overload. Bert och Davids respektive beskrivningar av hanteringen illustreras 
med följande citat: 

  
“Använda så mycket standardiserad information som möjligt. Jag tror inte på att ge användare 
tillgång till information som byggs upp manuellt” - Bert 
  
“Vi arbetar med att genomföra reviews, för jag tror det viktiga handlar om att inte ha flera datakällor 
för ungefär samma sak.” - David 
  

Sam förklarar att konsulten behöver med hjälp av affärssystemägaren, IT-avdelningen och 
systemleverantören ta fram definitioner som är genomsyrade i hela organisationen. Genom att 
använda definitionerna på ett standardiserat sätt möjliggör konsulten för användarna att tolka 
data på samma sätt över tid. Sam uttrycker det som följer: 
  

“Det finns en grundregel i BI-system: Egentligen spelar det ingen roll vad man mäter utan bara alla 
vet vad definitionerna är och att man gör det på samma sätt över tid.” - Sam 

  
Glenn förklarar att användarna behöver förstå processen för hur data blir till information. Den 
vanligaste typen av data som hanteras i BI-miljöer är strukturerad data som exempelvis kommer 
från affärssystemet och täcker de basala behoven. Glenn förklarar vidare att innehållet av den 
data som väljs ut behöver vara i rätt format. Organisationen har som ansvar att se till att den 
data som kommer från affärssystemet är aktuell och rent tekniskt går att integrera till SSBI. 
Glenn uttrycker det som följer: 

  
“Ibland kan jag få ett underlag att verifiera mot men till sist är det ändå kunden som måste ta ansvar 
och göra en sign off.” – Glenn 
 

4.3 Använda korrekta datasökningar 
Axel förklarar att hanteringen av datasökningar är en viktig del för att göra Data Warehouse-
lösningarna snabba att distribuera och enkla att använda. Konsulten beskrivs behöva modellera 
kuber som ligger mellan Data Warehouse och applikationen, där kopplingarna är anpassade för 
användaren. Axel uttryckte det som följer: 

  
“Förutsättningarna för att drag and drop ska fungera innebär att vi konsulter behöver göra use-cases 
för varje self-service profil och informationsmodeller behöver anpassas så att användaren kan hämta 
ut data själva” - Axel 

  
Både Bert och Glenn gav uttryck för att konsulten behöver fördefinera data tillsammans med 
organisationen innan den blir tillgänglig för användarna. Bert förklarar att konsulten behöver 
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forma och rensa data innan den blir tillgänglig för användarna. Glenn förklarar att det inte går 
att säkerställa användarnas datasökningar, men det konsulten kan göra är se till att data i form 
av nyckeltal, dimensioner och mätpunkter är korrekt i systemet. Bert och Gammas respektive 
beskrivningar av hanteringen illustreras med följande citat: 

  
“Det blir ohållbart för användarna att bygga analyser från grunden, utan data behöver vara rensad 
och fördefinierad” - Bert 
  
“Jag kan inte säkerställa att användarna använder informationen på rätt sätt, det jag kan säkerställa 
är att data är rätt” - Gamma 
  

Både David och Sam gav uttryck för att konsulterna behöver begränsa användarna genom olika 
metoder för att se till att exempelvis nyckeltalen inte blandas från olika avdelningar. David 
beskrev en metod som bygger på att skapa byggstenar i form av Data Marts, Measure Libarys 
och färdiga dimensioner. Sam beskrev att konsulten behöver särskilja kopplingar beroende på 
vilket sammanhang data ska användas till. David och Sams respektive beskrivningar av 
hanteringen illustreras med följande citat: 

  
“Byggstenar ska tillgodose användarna med den data de behöver för att för att skapa sina egna 
rapporter och analyser. Byggstenarna ska innehålla färdiga komponenter som användarna ska kunna 
använda.” - David 
  
“Jag tror att det är en av de viktigaste grejerna att man ser till att verktygen inte, i sig, tillåter att man 
blandar saker och ting som inte hör ihop” - Sam 
  

Elof förklarar att konsulten behöver transformera all identifierad data till mer användarvänliga 
datamodeller. De mer användarvänliga datamodellerna består av faktatabeller och 
dimensionstabeller som tillgängliggör data för användaren i ett Data Warehouse. Elof uttrycker 
det som följer: 

  
“Att bygga en rapport mot ett ERP-system kan vara många dagars arbete, medan en användare som 
har tillgång till en adekvat-modell kan göra det själv på en minut.” - Elof 
  

Per förklarar att det är svårt att se till att slutanvändarna skriver in korrekta datasökningar, det 
konsulten kan se till är att data som används är korrekt. Förarbetet som konsulten genomför ska 
se till att Data Warehouse-lösningarna är användarvänliga och att det inte går att blanda olika 
nyckeltal. Per uttrycker det som följer: 

  
“Vi kan inte se till att användarna använder korrekta datasökningar. Det vi kan är att utbilda de på 
rätt sätt och se till att data är korrekt” - Per 
  

4.4 Kontroll av dataintegritet, säkerhet och distribution 
Både Axel och Glenn gav uttryck för hanteringen av behörighetsmodeller som en metod för att 
definiera vem som får göra vad och vilken data som får presenteras för användaren. Axel 
förklarar att behörighetsmodeller ska stoppa distribueringen av känslig information och 
behöver anpassas för varje slutanvändare. Glenn förklarar att inhämtningen av data behöver 
styras av behörighetsmodeller för att undvika inkonsekvent data. Axel och Glenns respektive 
beskrivningar av hanteringen illustreras med följande citat: 
  

“Vi jobbar med behörighetsmodeller för att säkra en role-level-security så att en slutanvändare, trots 
redigeringsmöjligheter, inte kan nå känslig information” - Axel 
  
“Oftast har man någon set-up kring behörighet för att undvika att fel personer får tillgång till känslig 
data” - Glenn 
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Sam gav uttryck för att användarna kan arbeta sig runt distribueringen av känslig data, men 
påföljderna för detta beskrevs vara en verksamhetsfråga. Sam förklarar att det kan handla om 
såväl extern- som intern data. Sam uttrycker det som följer: 

  
”Spridningen av information kan ske i vilket fall som helst men det är inte mycket konsulten kan 
göra åt, utan endast informera om riskerna.” - Sam 
  

Per gav uttryck för att framtagningen av användarnas behörighet behöver tas fram tillsammans 
med beställarna. Per förklarar att behörighetsmodeller kopplas till användarna, vilket innebär 
att tillgången till datakällorna är kopplade till användar-ID. Per uttrycker det som följer: 

  
“Det händer ofta att man delar en applikation på 10 personer. Men varje individ av dessa 10 har sin 
egna data att titta på. Detta löser vi genom användar-ID, så när du loggar in på Qliks server så du 
bara får tillgång till det du är behörig till.”- Per 
  

Både Bert och David gav uttryck för en annan typ av metod som används både i traditionella 
BI- och SSBI-verktyg, för att hantera utmaningen. Bert förklarar att i traditionell BI handlar 
metoden främst om att fördefiniera och förbereda data, men ännu viktigare i ett SSBI är att 
användarna ska kunna lägga till data. För att lyckas med detta beskrivs konsulten behöva se till 
att dataintegriteten inte brister och att användarna har uppsatta regler att vända sig till. Bert 
förklarar att det som gör det komplext för konsulten är att förbereda verktygen så att användarna 
kan integrera data från större system. Data i enklare form, exempelvis från excelformat, 
beskrivs inte vara några större problem. Bert uttrycker det som följer: 

  
“Vi behöver se till att användaren förstår att vilken info som helst kan stoppas in i systemet, men att 
det påverkar pålitligheten” - Bert 
  

David förklarar att konsulterna behöver tillsammans med kunderna ta fram en reviewprocess 
som beskriver hur användaren ska lägga till data och bestämma krav för datakvalitén. 
Reviewprocessen behöver innehålla standarder och i vissa fall till och med finnas tillgänglig i 
BI-miljön. David uttrycker det som följer: 

  
“En av de viktigaste grejerna med SSBI är att användarna ska kunna återföra idéer genom en tydlig 
process” - David 
  

4.5 Definiera policys för datahantering och datastyrning 
Axel förklarar att vid delningen av information mellan användarna finns det vissa saker som 
konsulter rent tekniskt inte kan hantera. För att hantera denna utmaning behöver konsulten 
använda redan uppsatta policys eller sätta upp nya tillsammans med organisationen. Axel 
beskrev att policys ska hjälpa organisationen att styra data och datakvalité, regelverk, 
revidering, tillgänglighet och säkerhet. Axel uttrycker det som följer: 
  

“Vi behöver tillsammans med kunden identifiera vilken typ av information användarna ska få 
tillgång till och vem de kan dela med sig informationen med. Detta gör vi genom att ta fram olika 
use-cases och identifiera riskerna som kan uppstå i use-casen” - Axel 

  
Elof förklarar att vid användning av policys behöver organisationen ha tydliga ägare i 
organisationen. Vidare förklarar Elof att organisationerna sällan har utpekade ägare för de 
organisatoriska processerna och ingen medveten data-managementstrategi, vilket försvårar 
arbetet med policys. Elof uttrycker det som följer: 
  

“Tyvärr har de ofta ingen medveten data-management strategi, de har inte heller utpekade ägare för 
processer och data, så det är svårt att sätta upp policys om jag ska va ärlig.” - Elof 
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David förklarar att åtkomsten av data styrs från källsystemen, men att även policys styr hur 
användaren exekverar rapporter och analyser. Vidare förklarar David att i både traditionell BI 
och SSBI har användaren ett personligt ansvar för spridningen av rapporter och därför har regler 
och policys samma funktion. Konsulterna utgår vanligtvis från redan existerande regler, i 
organisationens befintliga system, som berör användares tillgång till känslig information. David 
uttrycker det som följer: 
  

“Hantering av känslig data och regler kring området är ofta inte ett jättestort problem, utan 
organisationen brukar ha befintliga policys som vi kan hämta inspiration från” - David 

  
Såväl Bert, Sam som Per gav uttryck för att det är en verksamhetsfråga och har inte med 
konsultens arbete att göra. Intervjupersonerna beskrev istället ett tillvägagångssätt som handlar 
om att informera organisationerna om de konsekvenserna som kan komma med att låta 
användarna få fri tillgång till data. Sam och Pers beskrivningar av hanteringen illustreras med 
följande citat: 
  

“Finns det etablerade policys så föreslår vi att man brukar dem, skulle det inte va så brukar vi 
informera om riskerna att inte ha policys.” - Sam 

  
“Små bolag brukar ofta prata med andra medarbetare när det stöter på problem och hanterar det 
därifrån. Större bolag har oftast egna policys och det är något man måste ha idag för GDPR 
framförallt. Vi tycker denna fråga är upp till verksamheten själv att ansvara för.” - Per 

  
4.6 Förbereda data för visuell analys 
Både Axel och Glenn gav uttryck för nomenklaturens roll vid förberedande av data för visuell 
analys. Axel förklarar att en korrekt nomenklatur, som byggs i back-end, möjliggör ett 
fungerande drag-and-drop. Glenn beskrev att det behövs en gemensam nomenklatur som är 
anpassad efter användarnas affärsspråk och inte är formulerad efter databastekniska termer. 
Axel och Glenns beskrivningar av hanteringen illustreras med följande citat: 
  

“Drag-and-drop ställer stora krav på förarbetet i back-end för att det ska fungera i ett front-end. Vi 
behöver skapa färdiga beräkningar och sedan se till att användarna förstår formeln, för att inte ska 
bli missförstånd vid användning av objekten” - Axel  

  
“Förädlingsgraden blir högre i traditionell BI då det kan krävas efterkorrigeringar vid namnsättning 
av olika fält, på grund av att nomenklaturen inte stämmer. I SSBI måste konsulten se till att 
nomenklaturen är rätt från början för att användarna ska exempelvis kunna använda drag-and-drop.” 
- Glenn 

  
Bert förklarar att konsulten behöver förbereda data för visuell analys genom att bygga 
datamodeller som består av affärsrelaterade attribut. Vid SSBI-implementationer är det viktigt 
att konsulten bygger datamodellerna rätt från början, den behöver både vara enkel och hålla 
ihop för att underlätta för användaren. Databasen byggs som ett bibliotek av Master Items, med 
andra ord dimensioner och mätvärden. Dimensionerna består av fält och mätvärdena av 
förberedda formler. Genom denna process tar konsulten fram ett fungerande drag-and-drop, där 
användaren kan bestämma exempelvis vilken typ av objekt, diagram eller tabell som ska 
presenteras i SSBI-verktyget. Bert uttrycker det som följer: 
  

“Även om vi i vissa fall förbereder flikar så behöver kunderna fortfarande ha möjlighet att skapa 
egna flikar och visualiseringar på den data som finns baserat på de Master Items som vi satt upp” - 
Bert 

  
David gav uttryck för två sätt att hantera utmaningen på. Första hanteringen beskrevs utgå från 
att bygga byggstenar med dimensioner eller mått till Self-Service lösningen. Det andra sättet är 
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att bygga upp Data Marts ovanpå Data Warehouse för att förbättra visualiseringen. David 
uttrycker det som följer: 
  

“För att genomföra det bästa visualiseringarna bygger man byggstenar där du har färdiga 
dimensioner och mått i lösningen” - David 

  
Elof förklarar att vid visuell analys använder konsulterna stjärnmodeller precis som i 
traditionell BI. Konsulten förbereder data genom fakta- och dimensionstabeller, vilket 
möjliggör för användaren att bygga sina analyser efter dessa. Elof uttrycker det som följer 
  

”Vi förbereder datamodeller innehållande faktabeller och dimensionstabeller för att underlätta 
användningen” - Elof 

  
Sam förklarar att förbereda data för visuell analys är en integrerad del vid alla BI-projekt. Skulle 
inte konsulten förbereda data för visuell analys så hade det bara funnits en vy fylld med data 
utan mening för användarna. Som svar på utmaningen aggregerar Per data så långt som möjligt. 
Genom att underhålla och rensa gammal data möjliggör konsulten för användarna att använda 
rätt data. Sam och Pers beskrivningar av hanteringen illustreras med följande citat: 
  

“Det normala är att en BI-konsult gör alltihopa, så det är inget specifikt att göra visualiseringar i BI-
branschen.”  - Sam 

  
“Vi behöver aggregera data så långt som möjligt och rensa så applikationen inte hämtar in onödigt 
många rader in.” - Per  

  
4.7 Göra BI-verktygen enkla att använda 
Både Axel och Sam gav uttryck för att konsulten måste förbereda data för att göra verktygen 
enkla att använda. Axel förklarar att drag-and-drop är ett exempel på hur systemet drar 
automatiska kopplingar och underlättar användandet av verktyget, men för det ska fungera är 
det viktigt att verktygets back-end är rätt förberedd. Sam förklarar att konsulten behöver ta fram 
standardrapporter och grundmallar som underlättar användningen av verktyget. Dessa rapporter 
och mallar framställs tillsammans med organisationen för att möjliggöra att de täcker 
användarens behov. Axel och Sam uttrycker det som följer: 
  

“Systemet hittar ett datumfält, där det automatiskt skapar upp månad, vecka, år och veckodag etc. 
Där drag-and-drop gör det användarvänligt så en affärsanvändare helt utan 
programmeringsbakgrund eller IT-bakgrund kan göra mer” - Axel 

  
“Om konsulten gör ett bra förarbete kan den enskilda användaren välja om han eller hon vill fortsätta 
använda framtagna rapporter, bilder, grafer och andra hjälpmedel som vi har gjort åt dem, när de 
ska analysera data” - Sam 

  
Bert förklarar att det är viktigt med transparens i systemet där alla förstår vad de tittar på. Bert 
poängterar svårigheterna med att göra data trovärdig om det inte finns någon slags kontroll, 
från till exempel superanvändare eller IT-avdelningen. Bert uttrycker det som följer: 
  

“Det hänger på att systemet ska vara transparent, allt ska vara lätt för användaren. Olika sorters 
transparens men det är en stor del för alla användare” - Bert 

  
Glenn uttrycker att SSBI ska vara självförklarande vilket inte skiljer sig så mycket från 
traditionell BI. I både SSBI och traditionell BI behöver användarna ha tillgång till förklaringar 
på saker och ting. I båda fallen behöver konsulten jobba nära kunden och gärna så iterativt som 
möjligt för att underlätta att kraven uppfylls. Glenn uttrycker det som följer: 
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“Vi måste jobba iterativt med kunden för att se till att de kan ta del av nyttan med ett SSBI-verktyg" 
- Glenn 

  
Elof förklarar att de bygger plattformar under verktygen som möjliggör att ta fram nya rapporter 
och analyser snabbt. Konsulten behöver se till att användarna har den data de behöver och 
flexibiliteten att kombinera data från olika system. Elof uttrycker det som följer: 
  

“Större koncerner har ofta flera system, så om de vill kunna räkna på en koncernens resultaträkning 
måste de kombinera data från olika system” - Elof 

  
4.8 Göra Bi-resultaten enkla att konsumera och förbättra 
Såväl Axel, Glenn, Sam som Per gav uttryck för att konsulterna behöver ta fram standardmallar 
som användarna kan förädla och förbättra. Axel förklarar att konsulter behöver, tillsammans 
med kunderna, ta fram SSBI-content och centralisera dessa som standard för framtagning av 
rapporter. Per uttrycker att konsulterna bygger upp standardrapporter, visualiseringar och 
tabeller för att matcha slutanvändarens behov. Glenn beskrev att SSBI-verktyg innehåller 
delningsfunktioner som möjliggör att sprida rapporter inom organisationen. Axel, Glenn och 
Sams beskrivningar av hanteringen illustreras med följande citat: 
  

“Vi vill skapa en "typanalys" för då lägger vi inte över massa support och förvaltning på en specifik 
användare i verksamheten” - Axel  
 
“SSBI har ett antal hundra färdiga funktioner som kan användas i diagram för att skapa 
visualiseringar” - Glenn 

  
“Är man riktigt smart så har man en IT-avdelning där det finns personer som fattar att man ska ta 
hand om dessa användarna och det användarna gör.” - Sam 

  
Bert förklarar att de olika SSBI-verktygen möjliggör olika förbättringsmöjligheter för att 
konsumera och förbättra BI-resultaten. Konsulten behöver informera om vilka funktionaliteter 
verktyget erbjuder och hur användarna kan nyttja dessa. Bert förklarar att SSBI-verktyg ofta 
ingår i en Enterprise-miljö där konsulten genom API:er kan integrera till andra moduler. Bert 
uttrycker det som följer: 
  

“Ofta behöver vi integrera SSBI-verktygen till intranät och andra operativa system som är 
webbaserade, för att kunden ska kunna utnyttja dess fulla funktionalitet” - Bert 

  
David förklarar att utmaningen är en verktygsfråga där konsulten utbildar användaren i SSBI-
verktyget. David beskrev att utbildningen sker fortlöpande under hela implementeringen, där 
konsulten ska stötta användarna. David uttrycker det som följer: 
  

“Det är en mer verktygsfråga skulle jag säga och konsulterna behöver givetvis förklara de går till 
väga” - David 

  
4.9 Ge rätt verktyg till rätt användare 
Både Axel och Bert gav uttryck för att det inte går att generalisera verktyget till en specifik roll 
i organisationen, utan konsulterna behöver genomföra analyser av olika slag. Axel beskrev att 
konsulten behöver utgå från behörighetsmodeller för att veta vem som ska få tillgång till vad, 
och därefter kan systemgränssnittet anpassas för att underlätta användningen av verktyget. 
Vidare förklarar Axel att i kravfasen behöver rollerna förtydligas genom en stakeholder-analys 
för att identifiera vem som arbetar med vad, vilka verktygsbehov rollen har och vilka 
affärsbehov som finns. Bert beskrev att analysen sker genom en fortlöpande dialog med 
organisationen, under hela implementeringen, för att kunna hantera krav som uppkommer under 
införandet. Axel och Bert uttrycker det som följer: 
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“Den diskussionen för vi under kravfasen, när vi gör en stakeholder-analys, vilka är de framtida 
användarna” - Axel 

  
“Det går inte att generalisera och säga att controllers ska ha ett specifikt verktyg. Utan du måste ha 
en öppen dialog om vilka verktyg som ska användas av de olika användarkategorierna” - Bert 

  
David förklarar att i början av ett projekt tar konsulten fram en intressentanalys. 
Intressentanalysen innehåller vilka intressenter som finns, vilka informationsbehov de har och 
hur de vill använda informationen. Det finns en kategori av användare som är nöjda med att få 
fasta rapporter en gång i månaden, den andra kategorin är exempelvis controllers som vill 
bearbeta sina rapporter kontinuerligt. David uttrycker det som följer: 
  

“Man genomför en intressentanalys i början av projektet, där man tar fram vilka intressenter och 
informationsbehov som finns för att hitta rätt verktyg åt rätt användare” - David 

  
Per beskrev att när de går in i ett projekt försöker de sälja in verktyget som ett koncept. 
Konceptet går ut på att den specifika användaren ska matcha ett antal karaktärsdrag för att 
kunna nyttja verktyget fullt ut. Per uttrycker det som följer: 
  

“Utifrån tidigare erfarenheter har vi kunnat ta med de lärdomar vi fått för att försöker ge rätt 
användare rätt verktyg” - Per 

  
Sam beskrev att användare som generellt är intresserade av analyser ofta utnyttjar mer 
funktioner i systemet. Mindre engagerade användare frångår sällan de standardrapporter 
personen blivit introducerad med. Vidare förklarar Sam att verktygen är licensbaserad, därför 
informerar alltid konsulten användaren om verktygets uppföljningsaktiviteter i form av 
användarstatistik. Sam beskrev uppföljningaktiviteterna som ett sätt för att ta vara på fördelar, 
reglera brister samt ta bort licenser som ej utnyttjas. Sam uttrycker det som följer: 
  

“Vi försöker underlätta för den ansvariga genom att trycka på statistikmöjligheterna i verktygen. Då 
kan den ansvariga gå in och titta på exempelvis: vilka användare är faktiskt inne och använder saker 
och ting, vilka rapporter tittar folk på, hur ofta är folk inne, när osv.” – Sam 

 
4.10 Utbilda användare i hur data väljs, tolkas och analyseras för beslutsfattande 
Såväl Axel, Bert, Glenn som David gav uttryck för att involvera användarna i ett tidigt skede. 
Bert förklarar att bästa resultatet nås genom att involvera användarna redan i definitionsfasen. 
Anledningen beskrevs vara att tidig involvering ger användarna motivation eftersom de känner 
att de bidragit till det nya systemet. Glenn förklarar att utbildningen måste komma tidigt och 
ske iterativt under hela implementationen. Axel förklarar att konsulten behöver sätta upp öppna 
forum där användarna kan diskutera business cases och hålla workshops, för att dela kunskap. 
Forumen underlättar för att dela med sig av kunskap kontinuerligt och låter användarna lära sig 
av varandra. Axel, Bert, Glenn och Davids beskrivningar av hanteringen illustreras med 
följande citat: 
  

“Det går inte att se utbildningen av SSBI som en engångsutbildning, utan vi behöver sätta upp forum 
för att säkerställa kontinuitet” - Axel 

  
“Vi behöver ta del av kundens redan befintliga verksamhetskunskap för det är deras business och 
det dem kan bäst.” - Bert 

  
“Vi utbildar användare i lösningarna för att de snabbt ska komma igång att visualisera och utforska 
information, nå insikt och fatta bättre beslut.” - Glenn 
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“Genom att involvera användarna tidigt undviker vi att bygga och bygga i lösningen, sen så när det 
är färdigt - tack och hej.“ - David 

  
Såväl Elof, Sam som Per gav uttryck för fördelarna med att utbilda superanvändare inom 
organisationen. Elof beskrev att utbildningen ska fokusera på att superanvändarna utbildas för 
att kunna agera support till de vanliga användarna. Sam förklarar vikten av att organisationer 
tilldelar de resurser som konsulten kräver för att genomföra en genomgående utbildning. Per 
beskrev utbildningen som ett bra tillfälle att upplysa användarna om eventuella fallgropar i 
användningen av verktyget. Elof, Sam och Pers beskrivningar av hanteringen illustreras med 
följande citat: 
  

“Det handlar om att få upp en intern organisation där de själva kan supporta sina egna verktyg 
liksom” - Elof 

  
“Man ska försöka förklara detta för kunden i början. Framförallt bör man lägga in utbildningen som 
en egen kostnad i projektet så att det avsätts tid och pengar.” - Sam  

  
“Vi brukar oftast ha som regeln att ha en heldagsutbildning på plats där vi samlar alla involverade. 
Där vi går igenom allt de kan behöva kunna men även allt som kan gå fel så de vet vad de ska akta 
sig för” - Per 

  
4.11 Övriga utmaningar  
Axel gav uttryck för att konsulten behöver, utöver de tidigare nämnda utmaningarna, hantera 
de nya funktionerna av verktygen som innehåller AI-algoritmer. Användningen av AI-
algoritmer innebär en komplex process som sker i back-end men som framstår som simpel i 
front-end. För att användarna ska kunna utnyttja AI-funktionerna behöver de förstå den 
underliggande uppbyggnaden av de statistiska och matematiska modellerna. Axel uttrycker det 
som följer: 
  

“AI kommer att spela en stor roll i framtidens BI-system vilket betyder att svårighetsgraden för 
användarens kommer höjas” - Axel 

  
Glenn uttrycker en annan utmaning som behöver hanteras vid SSBI-implementationer, som 
handlar om hur konsulterna får användarna att använda SSBI-verktyget. Konsulten behöver 
arbeta med nyttjandegraden av verktygen genom att stötta användarna till att förändra sina 
arbetsprocesser. Glenn uttrycker det som följer: 
  

“Hur får vi SSBI-verktyget att bli använt och hur får vi nyttjandegraden att bli tillräckligt hög? Det 
är viktigt att kunden känner att de kan dra nytta av den extra investering de valt att göra.” - Glenn 

  
Elof beskrev en utmaning som handlar om att BI-verktygen går från on-premise till 
molnbaserade. Skillnaderna för implementationer som är on-premise eller molnbaserade berör 
främst säkerheten. Elof uttryck det som följer: 
  

“I takt med att allt fler system blir molnbaserade så berör det även BI. Med molnbaserade 
systemimplementationer medföljer en hel del förändrade strategier” - Elof 

  
Sam beskrev två andra utmaningar som behöver hanteras vid en SSBI-implementation. Den 
första utmaningen är definitionen av SSBI som kan variera beroende på vilken organisation 
som är involverad. Den andra utmaningen handlar om att organisationerna ser BI som ett 
parallellsystem som inte prioriteras. Sams beskrivningar illustreras med följande två citat: 
  

“Definitionen av SSBI varierar och dess innebörd har en avgörande roll när det handlar om kundens 
förväntningar på systemet” - Sam 
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“BI är anses inte vara ett system som kunden behöver för att överleva, vilket kanske stämmer under 
kort sikt. Men på lång sikt kan det vara väldigt avgörande” - Sam 

  
Per gav uttryck för en utmaning som handlar om att säljarna lovar för mycket om innebörden 
av Self-Service, exempelvis att verktyget ska lösa alla organisationens BI-problem. Detta 
skapar problem när systemet inte matchar förväntningarna. Per uttrycker det som följer: 
  

“Ett vanligt problem är att leverantörerna kan får Self-Service att låta som en lösning på alla världens 
problem, så är det inte riktigt.” - Per 

  
4.12 Sammanfattning av resultat 
Utifrån intervjuguiden har intervjupersonerna uttryckt sig kring olika hanteringar av 
utmaningarna för att lyckas med SSBI-implementationer. För varje utmaning har vi tolkat att 
det finns en variation av angreppssätt för att hantera utmaningarna (se figur 1). 
  

 
  
  
  
  
 
 
  
Figur 1 - En sammanställning av angreppssätt som identifierats i resultatet 
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5 Analys 
Göra datakällor enkla att få tillgång till 
Givet vår studie har tolkningen av utmaningen Göra datakällor enkla att få tillgång till visat 
sig ha en annan innebörd i praktiken än i litteraturen. Vi har tolkat att intervjupersonerna 
beskrev angreppssätt som riktade sig till att involvera användarna och integrera affärsbehov i 
system för att lyckas med utmaningen. Tre av sju intervjupersoner beskrev innebörden av att 
förbereda data i form av förädlingsprocesser innan data kan användas. Två av sju 
intervjupersoner beskrev att förädlad data behöver placeras i användarvänliga databibliotek, för 
att säkra datakvalitén. De två sista intervjupersonerna beskrev att den data som ska förädlas till 
de användarvänliga databiblioteken behöver identifieras genom kravspecifikationer. 
Litteraturstudien beskriver snarare en process där konsulten ska skapa möjlighet för användarna 
att självständigt hämta data direkt från datakällorna (Imhoff & White, 2011). Givet vår studie 
är vår tolkning att det kan finnas goda skäl att begränsa användarnas frihet från att kunna koppla 
sig direkt till datakällorna, då förädlingsprocessen är för komplicerad och kan påverka 
datakvalitén. 
  
Identifiera kriterier för val av data 
Vår tolkning av utmaningen Identifiera kriterier för val av data är att det finns en variation av 
angreppssätt som både riktar sig till att involvera användarna och integrera affärsbehov i system 
samt att standardisera arbetsprocesser i systemet. Fyra av sju intervjupersoner beskrev 
angreppssätt som riktade sig till att förbereda data. Detta i form av att identifiera 
affärsutvecklingsmöjligheter och organisationens ansvar att integrera befintlig data. 
Konsulterna beskrev hur implementationen behöver sätta affären i fokus och att det lättast görs 
genom en kravfas. Konsulterna beskrev även att organisationen är ansvarig för att det är tekniskt 
möjligt att integrera befintlig data. Resterande tre av sju intervjupersoner beskrev angreppssätt 
som fokuserade på en standardisering av arbetsflödet, när det gällde inhämtning och 
användning av data. Intervjupersonerna beskrev standardiseringen som en metod där konsulten 
behöver bygga upp en logik för inhämtning av data och införa genomsyrade definitioner i 
systemet. Litteraturen beskriver en process som fokuserar på extern inhämtning av data, där 
konsulten ska utgå från kriterier som: relevans för nyckelord, integrabilitet, ägare och 
användarbedömningar (Lennerholt et al., 2018). Vi har tolkat att utmaningen hanteras genom 
att fokusera valet av data efter affärsutvecklingsmöjligheter och att standardisera användningen 
av data. 
  
Använda korrekta datasökningar 
Vår tolkning av hur utmaningen Använda korrekta datasökningar hanteras är att det finns en 
variation av angreppssätt, som riktar sig till att involvera användarna och integrera affärsbehov 
i system samt att standardisera arbetsprocesser i systemet. Fyra av sju intervjupersoner beskrev 
angreppssätt som riktade sig till att förbereda data i form av att fördefinierad data och 
användarvänliga datamodeller. Vid förberedande av data beskrev intervjupersonerna att de 
behöver forma och rensa data, samt se till att nyckeltal, dimensioner och mätpunkter är rätt. Tre 
av sju intervjupersoner beskrev en standardisering av arbetssätten i systemet i form av att bygga 
kopplingar anpassade för användarna och att begränsa användningen av data. Vi har tolkat att 
dessa angreppssätt används för att fastställa datakvalitén i systemet. 
  
Kontroll av data integritet, säkerhet och distribution 
Vår tolkning av hur utmaningen Kontroll av data integritet, säkerhet och distribution hanteras 
är att angreppssätten riktade sig till att standardisera arbetsprocesser i systemet. Fyra av sju 
intervjupersoner beskrev en standardisering genom att definiera behörigheter. En definiering 
av behörigheter ska utgå från befintliga behörighetsmodeller eller tas fram tillsammans med 
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organisationen. Vi har tolkat att behörighet i systemet som kopplas till användar-ID ska stoppa 
distributionen av känslig och inkonsekvent data. Resterande tre av sju beskrev en 
standardisering genom att skapa tydlighet i systemet. Genom att skapa tydlighet undviks 
komplexitet vid utförande av olika processer i systemet. Vi har tolkat att tydlighet i systemet 
skapas genom att användarna brukar uppsatta regler eller följer en reviewprocess. 
Litteraturstudien beskriver hantering av utmaningen som en tidig fas i implementationen 
(Lennerholt et al., 2018). Vi har tolkat att utmaningen hanteras för att underlätta användningen 
av systemet och pågår under hela systemets livscykel. 
  
Definiera policys för datahantering och datastyrning 
Vår tolkning av utmaningen Definiera policys för datahantering och datastyrning är att 
uttrycken beskriver angreppssätt som riktar sig mot att involvera användarna och integrera 
affärsbehov i system. Konsulternas sätt att hantera utmaningen beskriver ett angreppssätt i form 
av förberedande av data, för att lyckas med utmaningen. Fyra av sju intervjupersoner förklarar 
att det rent tekniskt är svårt att säkerställa datahanteringen och datastyrningen. Vi har tolkat att 
konsulterna behöver ta fram policys med organisationen eller identifiera redan befintliga, 
identifiera ägare av processer och data management, för att lyckas med utmaningen. Tre av sju 
intervjupersoner förklarar att utmaningen är en verksamhetsfråga. Vi har tolkat att konsulten 
åtminstone behöver ge kunden förutsättningar för att lyckas med utmaningen, detta genom att 
informera om konsekvenserna av att inte ha tydliga policys. Litteraturstudien beskriver att det 
måstes upprätthålla policys för att undvika inkonsekvens och användningen av fel data (Imhoff 
& White, 2011). Vi har tolkat att utmaningen varierar beroende på organisationens 
mognadsgrad och genom att konsulten hjälper till att identifiera policys underlättar det att 
lyckas med utmaningen. 
  
Förbered data för visuell analys 
Vår tolkning av hur utmaningen Förbered data för visuell analys hanteras är att det finns en 
variation av angreppssätt för att lyckas med utmaningen. Intervjupersonerna beskrev olika 
angreppssätt som fokuserade på att skapa byggstenar för att underlätta användarnas arbete, 
vilket kan placeras under gruppen involvera användarna och integrera affärsbehov i system. Vi 
har tolkat att konsulten behöver förbereda data genom fördefinierade formler och tydlig 
nomenklatur. Fördefinierade formler och tydlig nomenklatur möjliggör ett fungerade drag-and-
drop och förutsätter automatiska kopplingar i systemet. Litteraturstudien beskriver att verktyget 
ska underlätta för användaren, så mycket som möjligt, genom grafisk visualisering (Eckerson, 
2012). Vår tolkning är att det finns en variation av sätt att hantera utmaningen beroende på 
vilken konsultbyrå vi intervjuade. De olika organisationerna arbetar på olika sätt ute hos 
kunderna och vill behålla olika mycket kontroll över tillträdet för data och framtagning av 
analyser. 
  
Gör BI-verktyg enkla att använda 
Vår tolkning av hur utmaningen Gör BI-verktyg enkla att använda hanteras är att det finns en 
variation av angreppssätt beroende på intervjupersonens fokus i implementationen. Vi har 
tolkat att angreppssätten kan placeras i gruppen standardisera arbetsprocesser i systemet. Sex 
av sju intervjupersoner uttrycker att det krävs att standardisera processer för att göra arbetet 
simpelt för användaren. Intervjupersonerna använder olika begrepp för samma typ av process 
som exempelvis byggstenar och Master Items. Den sista intervjupersonen uttrycker att det krävs 
förberedd data, men betonade att flexibiliteten var viktig i form av att kombinera data från olika 
system. Litteraturen beskriver att verktyget ska vara så enkelt som möjligt att använda, ett svårt 
verktyg begränsar användarna och riskerar nyttjandet av verktyget (Eckerson, 2012). Vi har 
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tolkat att konsulten behöver förbereda all data till användarna för att de ska ha en möjlighet att 
nyttja verktyget, utan att äventyra datakvalitén. 
 
Göra BI-resultat enkla att konsumera och förbättra 
Vår tolkning av hur utmaningen Göra BI-resultat enkla att konsumera och förbättra hanteras 
är genom att tillämpa angreppssätt som riktade sig till att standardisera arbetsprocesser i 
systemet och att etablera användningen av systemet. Fyra av sju intervjupersoner uttryckte att 
skapa standardmallar som förädlas av användarna är det lämpligaste sättet att hantera 
utmaningen. Genom att användarna arbetar utifrån standardmallar och successivt förbättra 
dessa, minskar risken för inkonsekvent data. Två av sju intervjupersoner uttryckte att det var 
en verktygsfråga där konsulten behöver, i form av utbildningar, ge användaren färdigheter att 
kunna använda verktyget. Vi har tolkat att det krävs någon form av standardram som möjliggör 
att det upprätthålls en standard på framtagna rapporter. 
  
Ge rätt verktyg till rätt användare 
Vår tolkning av hur utmaningen Ge rätt verktyg till rätt användare resulterade hanteras genom 
angreppssätt som riktade sig till att involvera användarna och integrera affärsbehov i system 
samt att etablera användningen av systemet. Tre av sju intervjupersoner genomför någon form 
av kravfas/intressentanalys för att se vilka som ska använda verktygen. Tre av sju 
intervjupersoner förklarar att det inte är anpassat efter en speciell användartyp utan det som 
skiljer sig är nyttjandegraden, eftersom verktygen egentligen är kraftfulla nog för att tillgodose 
alla användares behov. Vi har tolkat att implementeringsgruppen tillsammans med 
organisationen ska tillgodose de olika användarkategoriernas behov av verktyget och sedan se 
till att de använder det fullt ut, för att uppnå önskat värde. Det behöver finnas en balans mellan 
att ge rätt verktyg till rätt användare samt superanvändare och vanliga användare (Lennerholt 
et al., 2018). 
  

 Utbilda användare i hur data väljs, tolkas och analyseras för beslutsfattande 
Vår tolkning av hur utmaningen Utbilda användare i hur data väljs, tolkas och analyseras för 
beslutsfattande hanteras är att det finns en variation av angreppssätt som riktade sig mot att 
etablera användningen av systemet. Fyra av sju intervjupersoner involverar användarna i ett 
tidigt skede med kontinuerlig utbildning längs projektets gång. Resterande tre av sju 
intervjupersoner utbildar superanvändare för att kunna besvara användarnas frågor och bygga 
upp en intern “support”. Vår tolkning är att det krävs en kombination där användarna blir 
involverade i ett tidigt skede, för att redan då identifiera de engagerade användarna och utbilda 
dessa till att bli superanvändare. Frågor som uppkommer under utbildningarna berör även 
verksamhetsfrågor, detta i samband med hur verktyget ska användas i de dagliga aktiviteterna. 
Detta är något som superanvändare har bäst koll på och därför är det bra om de involveras tidigt. 
Det är en utmaning att få användarna att bli mer analytiska i sitt arbete och därför bör 
utbildningen fokusera på validering av analyser och inte bara utbilda i verktyget (Lennerholt et 
al., 2018). 
  
Utmaningar identifierade i resultatet 
Vår tolkning av hur utmaningarna Nyttjandegraden av systemet, Definiera SSBI på förhand och 
Förväntningar hos organisationen är att de förhåller sig till varandra. Angreppssätten för 
utmaningarna har vi tolkat rikta sig till att etablera användningen av systemet. Givet vår studie 
har vi tolkat att det finns en förutfattad tolkning av “Self-Service” hos kunderna. Leverantörerna 
använder ett säljspråk som vilseleder kunden vid upphandling av systemet. “Self-Service” 
beskrivs vara en lösning som möjliggör för användarna att lösa de befintliga problemen som 
finns i en traditionell BI-miljö, utan någon avancerad IT-kompetens. Vi har tolkat att SSBI 



 
27 

kräver en hög IT-kompetens för att användaren ska kunna vara helt självständig. Givet vår 
studie har vi tolkat att det finns goda skäl för konsulten att ge kunden en ingående förståelse i 
vad en SSBI-implementation innebär, hur den ska gå till och vilka behov den förväntas 
uppfylla.   
  
Vi har tolkat att utmaningarna med Statistiska- och matematiska modeller och Strategier för 
molnbaserade system har uppkommit i takt med utvecklingen av IT-system. Angreppssätten för 
utmaningarna har vi tolkat rikta sig till att standardisera arbetsprocesser i systemet. Ny teknik 
tillåter IT-systemen att bli mer avancerade vilket i sin tur kan leda till att det går att göra mer i 
systemen. Artificiell intelligens (AI) är den intelligens som datorer och maskiner uppvisar, 
vilket betyder att systemet ska hantera uppgifter åt användarna. Vår tolkning är att användarna 
behöver förstå de bakomliggande statiska- och matematiska modellerna som AI-funktionerna 
bygger på, för att kunna basera beslutsfattande på denna typ av funktioner. Utvecklingen av 
plattformarna har bland annat lett till molnbaserade system. Vid en implementation av 
molnbaserade system är lösningen förkonfigurerad till skillnad från on-premise. Givet vår 
studie är vår tolkning att det kan finnas goda skäl för konsulten att introducera en molndriven 
IT-strategi i organisationen.       
  
Vi har tolkat att utmaningen Nedprioriteringen av kunder har uppkommit i de organisationer 
som anser att BI är ett parallellsystem som inte har en direkt påverkan på organisationens 
överlevnad. Angreppssätten för utmaningarna har vi tolkat rikta sig till att involvera användarna 
och integrera affärsbehov i systemet. Fakturasystem och HR-system är exempel på system som 
organisationer inte kan vara utan. Givet vår studie har vi tolkat att konsulten behöver få 
organisationen att förstå de långsiktiga fördelarna som kommer med ett SSBI-införande och 
därför behöver systeminförandet prioriteras.    
  
Sammanfattning av analysresultatet: 
Utifrån de identifierade sätten att hantera utmaningarna tolkade vi att det fanns tre olika grupper 
av angreppssätt, för att lyckas med SSBI-implementationen (se figur 2). De följande tre 
grupperna av angreppssätt är: 
  
Involvera användarna och integrera affärsbehov i systemet 
Givet vår studie har vi tolkat att 17 av 37 angreppssätt av utmaningarna, som presenteras i 
resultatet, kan grupperas som involvera användarna och integrera affärsbehov i system (se figur 
2). Vi har tolkat att om konsulten förhåller sig till involvera användarna och integrera 
affärsbehov i system vid hanteringen av utmaningar för SSBI-implementationer, kan det 
möjliggöra ett lyckat förberedande av data. Anledningen till att konsulten ska involvera 
användarna har vi tolkat bero på att de förstår affärsbehoven bäst. Vi har tolkat att om konsulten 
styr implementationen mot affärsbehoven ökar möjligheterna för användarna att förstå data. 
  
Standardisera arbetsprocesser i systemet 
Givet vår studie har vi tolkat att 12 av 37 angreppssätt av utmaningarna, som presenteras i 
resultatet, kan grupperas som standardisera arbetsprocesser i systemet (se figur 2). Vi har tolkat 
att standardisera arbetsprocesser i systemet resulterar i att förenkla användarnas framtagning av 
rapporter och analyser. Anledningen till att användarna ska arbeta efter en viss standard är på 
grund av användarnas brist av kompetens för att ta fram avancerade beslutsunderlag. Givet vår 
studie har vi tolkat att standarden förväntas upprätthålla kvalitén på rapporter och analyser. 
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Etablera användningen av systemet 
Givet vår studie har vi tolkat att 8 av 37 angreppssätt av utmaningarna, som presenteras i 
resultatet, kan grupperas som etablera användningen av systemet (se figur 2). Vi har tolkat att 
etablera användningen av systemet ska öka nyttjandegraden av SSBI-systemet. Anledningen 
till att användarna inte skulle nyttja systemet har vi tolkat bero på utbildningen av systemet. Vi 
har tolkat att användarna behöver utbildas för att erhålla förståelse för analysprocessen vid 
framtagning av beslutsunderlag. 
  

 

  
 

  
  
  

  
  

 
Grön = Etablera användningen av systemet  
Orange = Standardisera arbetsprocesser i systemet 
Grå = Involvera användarna och integrera affärsbehov i systemet 
  
Figur 2 - Identifierade grupper av angreppssätt för att lyckas med utmaningar relaterade till SSBI-implementationer 
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6 Diskussion 
Vi har studerat utmaningar vid SSBI-implementationer, för att erhålla förståelse kring hur dessa 
kan hanteras. Huvudskillnaden mellan SSBI och traditionell BI är att SSBI förenklar processen 
med traditionell BI-användning (Lennerholt et al., 2018). SSBI ska möjliggöra för en vanlig 
användare att kunna ta fram avancerade analyser och beslutsfattande, utan att involvera IT-
avdelningen (Imhoff & White, 2011). Vår studie pekar på att oavsett hur självgående 
användarna är så behövs det någon slags kontroll för att upprätthålla kvalitén på 
beslutsmaterialet. SSBI presenteras i litteraturen som framtiden och en varaktig trend som ska 
möjliggöra fler fördelar än traditionell BI. De SSBI-system som finns på marknaden lovar fler 
fördelar än traditionella BI-system och intresset för SSBI-systemen ökar (Lennerholt et al. 
2018). Ändå är diskussioner om genomförandet knappa och den litteratur som finns visar på att 
det är problematiskt att lyckas (Stodder, 2015). Motivationen till att genomföra en SSBI-
implementation baseras till största del på att övervinna problemen med traditionell BI 
(Lennerholt et al., 2018). Den tolkning vi gjort tyder på att det finns tre grupper av angreppssätt 
för att lyckas med utmaningar relaterade till SSBI-implementationer. De angreppssätt som 
identifierats är: involvera användaren och affärsbehov i systemet, standardisera arbetsprocesser 
i systemet och etablera användningen av systemet. 
  
Vår studie indikerar att användarna behöver involveras och affärsbehoven integreras, som svar 
på utmaningar relaterade till att förbereda data i SSBI-verktyget. Utan affärskontext är det 
osannolikt att SSBI-implementationer lyckas (Imhoff & White, 2011). Vi har genom vår studie 
visat på att det är en allt för komplicerad process, för användarna, att hämta data direkt från 
datakällorna. I vår studies litteraturavsnitt skriver forskarna att om källdata inte är lättillgänglig 
för användarna kan inte ett SSBI fungera (Imhoff & White, 2011). Vår studie pekar på att 
konsulten istället behöver förbereda så mycket data som möjligt innan den används av 
användarna. Vi har genom vår studie tolkat att data som förbereds behöver förädlas till 
användarvänliga Data Warehouse och utifrån dessa kan användarna få tillgång till den data de 
behöver. Om analytiska krav och regler är relativt enkla så är det möjligt att designa 
användarvänliga Data Warehouse, som isolerar och producerar meningsfull data till användarna 
(Webber, 2013). Givet vår studie behöver SSBI-verktygen kombinera skalbarhet med 
flexibilitet för att kunna uppfylla krav som går i linje med organisationens affärsbehov. Den 
mest övertygande motivationen för att implementera SSBI är den ökade flexibiliteten som 
systemet erbjuder användarna, vilket gör dem mer självständiga och därmed förbättrar 
organisationens operativa effektivitet (Lennerholt et al., 2018). Användningen av BI-verktyg 
för informationshantering och analys är en del av organisationskulturen och motsatsen till 
beslutfattande baserad på “magkänsla” (Watson, 2010). I SSBI-verktyg blir inte användarna 
serverade rapporter och analyser utan behöver ta fram dessa på egen hand (Lennerholt et al., 
2018). Användarna behöver få enklare tillgång till datakällor för att skapa egna rapporter och 
analyser (Imhoff & White, 2011). Till skillnad från traditionell BI ska processen inte belasta 
IT-avdelningen i samma utsträckning (Weber, 2012). För att lyckas med detta beskriver 
Lennerholt et al (2018) att traditionella Data Warehouse behöver utökas och att det krävs 
kriterier för data. 
  
Vi har genom denna studie visat att standardisera arbetsprocesser i systemet möjliggör att 
upprätthålla datakvalitén. I traditionell BI är den vanligaste orsaken till BI-fel bristen på hög 
datakvalité (Watson, 2010). I ett SSBI flyttas ansvaret från IT-avdelningen till den enskilda 
användaren (Imhoff & White, 2011). För att lyckas med SSBI-implementationen behöver Data 
Warehouse underlätta distributionen av data (Lennerholt et al., 2018). Vår studie indikerar på 
att konsulten behöver standardisera arbetsflödet i systemen för att möjliggöra att 
beslutsfattandet baseras på data med god datakvalité. Till skillnad från ett traditionellt BI läggs 
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det större vikt vid att hantera förädlingsaktiviteter som matchar användarens behov och håller 
en viss datakvalité. Källorna för data varierar i kvalitet och format och har olika betydelser, 
beroende på datakällornas ursprung (Lennerholt et al. 2018). Konsultens arbete med att 
fördefiniera data beskrivs i studien som en svår utmaning, men nödvändig för att upprätthålla 
datakvalitén. I traditionell BI finns det en tendens att användarna fattar beslut som inte är 
baserade på BI på grund av IT-avdelningens oförmåga att leverera rapporter i tid (Imhoff & 
White, 2011). SSBI-systemets svar på problemet är att användarna kan ta fram rapporterna utan 
att blanda in IT-avdelningen (Lennerholt et al., 2018). Vår studie indikerar på att vid SSBI-
införandet behöver konsulten eller andra personer, med avancerad IT-kompetens, ta fram 
standardmallar och standardrapporter som underlättar för användaren. Möjligheten att välja 
parametrar baserade på omedelbara behov ger användarna en känsla som om de verkligen är 
självgående och samtidigt säkrar kvalitén på data (Imhoff & White, 2011). Resultatet i vår 
studie visar vi på att enkelheten måste finnas i systemet för att det ska fungera. Det finns en 
komplexitet i att försöka få komplexa processer i back-end se enkla ut i front-end. Oavsett hur 
enkelt konsulten gör det för användarna så kommer det alltid krävas en viss förståelse för den 
bakomliggande logiken. Användarna behöver få självförtroende för att kunna utnyttja SSBI och 
det görs lättast genom att ta små steg mot att bli självständig (Imhoff & White, 2011). 
  
Resultatet av vår studie indikerar på att konsulten måste etablera användningen av systemet och 
ge den utbildningen som krävs. Eftersom SSBI kräver en högre IT-kompetens från användarna 
blir utbildningens struktur och planering något konsulten måste prioritera från projektets start. 
Det självständiga arbetet kräver en utbildning för att nyttjandet av systemet ska anses vara 
lönsamt. I traditionell BI bör användarna förses med verktyg som är lämpliga för deras behov, 
utbildas i hur de använder verktyg och den data som är tillgänglig, samt ha tillgång till support 
som hjälper dem vid behov (Watson, 2010). Givet vår studie har vi tolkat att användarnas IT-
kompetens antingen behöver öka eller så behöver verktygets komplexitet minska, exempelvis 
genom framtagning av metadata. Det kan vara frestande att ta genvägar som bryter mot de bästa 
metoderna för BI-metadata, men på lång sikt kommer det visa sig vara ohållbart (Weber, 2013). 
Samtidigt som verktygets “enkelhet” är upp till leverantörerna, så behöver konsulten ge 
användarna möjlighet att förstå den framtagna informationen (Lennerholt et al., 2018; Imhoff 
& White, 2011). Vår tolkning är att det krävs mer utbildningar i uppbyggnaden av rapporter 
och hur analysarbetet ska tolkas, istället för verktygsmässig utbildning. Detta för att användaren 
fritt ska kunna manipulera data och bygga rapporter efter behov, även om det ligger utanför 
majoriteten av användarnas kunskapsområde. Utbildningen beskrivs i resultatet som en 
nyckelfaktor för att etablera användningen av verktyget. Vad som skiljer resultatet från 
litteraturen är att resultatet beskriver en metodik som innebär att uppmuntra användarna till att 
diskutera och lära av varandra, istället för att lägga över alla frågor till en avdelning eller en 
individ. I en SSBI-miljö frigörs IT-avdelningen från att utforma rapporter och analyser vilket 
tillåter IT-avdelningen att fokusera på andra relevanta uppgifter i organisationen (Lennerholt et 
al., 2018). Det finns en konsekvens av att lägga över ansvaret för framtagning av analyser och 
rapporter på användaren. I värsta fall flyttas IT-avdelningens gamla supportuppgifter till 
användarna, vilket resulterar i nya arbetsuppgifter som att agera support till andra användare. I 
ett sådant scenario frångår SSBI sitt grundkoncept, att underlätta för användarna, istället flyttas 
bara problemet och blir en belastning för användarna. 
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7 Slutsats 
Vår studie besvarar följande frågeställning: Hur hanteras utmaningar relaterade till SSBI-
implementationer? 
  
Syftet med studien är att skapa förståelse för hur utmaningar relaterade till SSBI-
implementationer hanteras, för att möjliggöra en lyckad implementation. Enligt den i uppsatsen 
genomgångna litteratur måste ett antal utmaningar hanteras för att lyckas med en SSBI-
implementationer. Detta bekräftas i vår tolkning av resultatet och vi belyser ytterligare 
utmaningar som behöver hanteras, vilka är: statiska- och matematiska modeller, 
nyttjandegraden av systemet, strategier för molnbaserade system, definiera SSBI på förhand, 
nedprioritering av kunder och förväntningar. Det som vår studie identifierat ligger till grund för 
hur utmaningar relaterade till SSBI-implementationer hanteras är: 
 

Ø Involvera användaren och integrera affärsbehov i systemet 
Den tekniska ramen för ett SSBI-system måste kunna hantera skalbarhet och uppfylla 
flexibilitetskrav i linje med dynamiska affärsbehov. Anledningar till att tillämpa 
användarinvolvering är att det kan bidra till en bättre kravspecifikation, definiera och förstå 
användarnas behov, samt stödja användarnas arbete och effektivisera arbetsprocesser. En annan 
viktig faktor är att anpassa Data Warehouse för användarna. 
 

Ø Standardisera arbetsprocesser i systemet 
Standardisering av arbetsprocesser i en SSBI-miljö innebär att arbetsuppgifterna är 
specificerade eller programmerade. Standardiseringen tillåter konsulten att sätta upp regler för 
hur rapporter och analyser ska se ut, när de passerat verktygets olika processer. Genom att jobba 
med standardisering av systemet underlättas även införanderutinerna och möjliggör en ökad 
användning av verktyget. 
 

Ø Etablera användningen av systemet 
SSBI-miljön bidrar till organisationens framgång först då människorna upplever att den har 
kvalitet. Att etablera användningen av systemet innebär att användarna ska få den utbildning 
som krävs för att nyttjandegraden ska bli hög. Användarna behöver en förståelse för det 
analytiska arbetet och verktyget för att användningen ska generera resultat. 
 
7.1 Framtida forskning 
Vår studie baseras på en tolkning av hur konsulter hanterar utmaningar relaterade till SSBI-
implementationer. Framtida forskning skulle därför kunna undersöka vidare hur angreppssätten 
för hanteringen av utmaningarna påverkar användningen av SSBI-verktygen. Det kan även vara 
av intresse att göra en ingående studie av vår studies identifierade utmaningar: statiska- och 
matematiska modeller, nyttjandegraden av systemet, strategier för molnbaserade system, 
definiera SSBI på förhand, nedprioritering av kunder och förväntningar. Detta för att 
identifiera utmaningarnas påverkan på användarnas självständighet vid användning av SSBI-
verktygen. I takt med att människan sätter allt mer tillit till data och dataanalyser i samhället, 
finns det risk för att den personliga integriteten blir lidande. IT-systemen möjliggör att samla 
in mängder med data, som idag kan översättas till information. Det är därför kritiskt när 
användare med lägre IT-kompetens ska använda denna typ av verktyg. Analysverktygen 
används för att kombinera information med information från olika externa aktörer, vilket 
innebär att det går att erhålla detaljerad information om den enskilda individen. Genom 
analysverktygen kan informationen leda till att användaren drar generaliseringar om kluster, 
enskilda- och grupper av individer. Detta kan ha både positiv och negativ inverkan på den 
enskilde individen, men kräver en etisk diskussion. Om exempelvis banker skulle ta beslut om 
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kreditlån baserat på var individen bor kombinerat med senaste webbsökningarna, finns det risk 
för obefogade avslag.  
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Bilaga 
Bilaga 1 - Intervjuguide 
  
Allmänna frågor 
Berätta kortfattat om verksamheten? 
Vilken roll har du i organisationen? 
Vilka SSBI-verktyg levererar ni? 
Hur definierar ni SSBI? 
  
Gör datakällor enkla att få tillgång till 
Hur gör du datakällor enkla att få tillgång till? 
Hur identifiera du kriterier för val av data? 
  
Gör Data Warehouse lösningar snabba att distribuera och enkla att använda 
Hur hanterar du att användarna använder korrekta datasökningar? 
Hur hanterar du kontroll av dataintegritet, säkerhet och distribution? 
Hur definiera du policys för datahantering och datastyrning” 
  
Gör BI-verktyg enkla att använda 
Hur gör du BI-verktyg enkla att använda? 
Hur hanterar du att rätt användare får rätt verktyg? 
  
Göra BI-resultat enkla att konsumera och förbättra. 
Hur förbereder ni data för visuell analys? 
Hur göra du BI-resultat enkla att konsumera och förbättra? 
Hur utbildar ni användare i hur data väljs, tolkas och analyseras för beslutsfattande? 
  
Övriga utmaningar 
Under intervjun har vi pratat om utmaningar som behandlas i litteraturen. Har du mött andra 

utmaningar än dessa? (Om ja) Kan du berätta hur du hanterat dem?  
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